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SIIS MITÄ? ACCIDENT IS BACK? 

Kiitos: Kiira. 
Lepää rauhassa: Rutger Hauer. 

JK, Puntala-Rockin Kesälomalainen 
aikaan 2019. 

IT WA& ESSENTIAL 
THAT NONE OF YOU 
RECOGNIZE ME... 

SOI CUT OFF MY 
FACE..._. 

SISÄLTÖ 

JOHDANTO METSÄSTYS 

LEVINNEISYYS ELÄMÄNVAIHEET. 

ELINYMPÄRISTÖ JA RAVINTO RINNAKKAISELOA IHMISEN KANSSA 

TESTAA TIETOSI SUKUPUU 

MITÄ MINÄ VOIN TEHDÄ? LAJIN TUNTOMERKIT 

DVD-symboli löytyy monelta kirjan sivulta ja se 

tarkoittaa, että filmissä on erityisen kiinnostavaa tietoa. 

download it like an accident Kryptophrenia - Hey Nazi Incels, 

Fuck You! compilation CD out now! 

numero 1, 2/2005 numero 2, 9/2009 

incl. ali tracks from “noisecore isn’t 

noise” 6” ep, live at Poliisi-TV split 

tape and unreleased rehearsal tape 

67 tracks, 18 minutes - $ 10 
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ACCIDENT 
MAKEITLOOK LIKE AN 
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numero 3, 7/2009 numero 4,12/2016 numero 5, 8/2019 



kaivolan ala-asteen poikien pukukoppi 

np. fast times - general’a warning 
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Defenestraatio: osa Tsekin poliittista diskurssia? 
Tsekin poliittisessa historiassa on yksi toistuva 
elementti, jota monen muun maan historiasta on 
vaikea löytää: defenestraatio. Termillä tarkoite¬ 
taan ihmisen heittämistä ikkunasta ulos (de = 
ulos, -sta; fenestra = ikkuna). Nykyisen Tsekin 
tasavallan pääkaupungissa Prahassa näitä heit- 
tämisiä on tapahtunut laskutavan mukaan joko 
kolme tai neljä: 

Ensimmäinen Prahan defenestraatio tapahtui 
Böömin kuningaskunnassa vuoden 1419 heinä¬ 
kuussa. Tällöin katolista kirkkoa vastustaneiden 
hussilaisten joukko pappi Jan Zelivskyn johdolla 
marssi Prahan linnaan vaatimaan hussilais- 
vankien vapautusta. Tarinan mukaan linnan ikku¬ 
nasta heitettiin pappia kivellä, josta lähti ns. täysi 
mylly pyörimään. Hussilaiset tunkeutuivat linnan 
sisään ja tuuppasivat ikkunasta alas mm. yhden 
tuomarin ja lukuisia kaupunginvaltuuston jäseniä. 
Kaikki ikkunasta heitetyt ihmiset kuolivat putouk¬ 
sessa saamiinsa vammoihin. Kuultuaan tapahtu¬ 
mista Böömin kuningas Wenzel IV Luxemburgi¬ 
lainen sai oikein kunnon slaagin ja kuoli siihen 
paikkaan. Pian tämän jälkeen alkoivat seuraavat 
17 vuotta jatkuneet hussilaissodat. 

Defenestraatio nro. 2 (tai 1,5 riippuen siitä, ol¬ 
laanko Tsekissä vai jossain muualla) tapahtui 
syyskuussa vuonna 1483 Böömin kuningaskun¬ 
nassa. Tällöin Prahan pormestari ja seitsemän 
porvariston luottamusmiestä viskattiin ikkunasta 
pihalle. Kuningas Vladislaus II otti uutiset vastaan 
paremmin kuin kuningas Wenzel 64 vuotta aiem¬ 
min eikä kuollut shokkiin. Tiettävästi yksi luotta¬ 
musmies selvisi ilmalennostaan hengissä. Jälleen 
kerran kuitenkin rähinän syynä oli katolisten ja 
hussilaisten välinen kina, jonka myötä hussilaisia 
pappeja oli vangittu ja kidutettu muutamaa vuotta 
aiemmin. Defenestraatiota seuranneen poliittisen 
sekasotkun jäljiltä vuonna 1485 hussilaisuus ju¬ 
listettiin Böömin valtakunnassa samanarvoiseksi 
uskonnoksi katolilaisuuden kanssa ja rauha aset¬ 
tui maahan. 

Kolmannen (eli toisen) defenestraation aikaa 
jouduttiin odottamaan toista vuosisataa aina vuo¬ 
teen 1618 asti. Koska katolilaisista ei koskaan ole 
ollut Tsekinmaalla puutetta, päättivät protestantit 
antaa kahden katolisen neuvosherran Wilhem 
Slavatan ja Jaroslav Borsita von Matincin kirju- 
reineen nauttia toukokuun ulkoilmasta. Kaikkia 
kolmea pidettiin Böömin katolisen kuninkaan Fer¬ 
dinand ll:n kätyreinä. Ilmalennon suorittaneet 
hienostoherrat selvisivät tällä kertaa kaikki hen¬ 
gissä, koska sattuivat osumaan pihalla olleeseen 
lantakasaan. Katolisen propagandan mukaan 
tämä tarkoitti tietenkin sitä, että enkelit olivat 
lentäneet paikalle ja kantaneet heidät turvallisesti 
maan kamaralle. Kuten näillä kähinöillä tapana on, 
tämäkin kärjistyi ensin sisällissodaksi katolisten ja 
protestanttien välillä, kunnes konflikti tulehtui en¬ 
tisestään ja muuttui kolmikymmenvuotiseksi 
sodaksi. 

Svrieni konsoli! s Novomgstske radnice 30. öervna 1419. 

Ensimmäinen defenestraatio 1419 



Neljäs (tai kolmas) Prahan defenestraatio antoi 
odottaa itseään toisen maailmansodan jälkeiseen 
kommunistien vallankaappaukseen Tsekkoslova¬ 
kiassa vuonna 1948. Pari viikkoa sen jälkeen, 
kun kommunistit olivat Neuvostoliiton tuella pa¬ 
kottaneet presidentti Edvard Benesin eroamaan 
ja ottaneet hallituksen haltuunsa, löydettiin Tsek- 
koslovakian ulkoministeri Jan Masaryk yövaat¬ 
teissaan kuolleena ulkoministeriön rakennuksen 
pihalta. Virallinen meriselitys kuului tuolloin, että 
Masaryk oli tehnyt itsemurhan hyppäämällä 
makuuhuoneensa ikkunasta. Toinen ehkä toden¬ 
näköisempi teoria on, että joko kommunistipuo¬ 
lueen tai Neuvostoliiton edustajat olivat vierailleet 
yöllä Masarykin tykönä ja tämä oli syystä tai toi¬ 
sesta päätynyt poistumaan huoneesta ikkunasta 
oven sijaan. Kerrottiinpa tuolloin jopa kaskua kan¬ 
salaisten parissa Masarykista, sillä "hän oli niin 
siisti mies, että sulki makuuhuoneen ikkunankin 
hypättyään siitä." Masarykin kuolema ei tällä 
kertaa johtanut enää uuteen sotaan, mutta tsek- 
koslovakialaiset saivat silti kärsiä aivan tarpeeksi 
seuraavan 40 vuoden aikana kommunistihallin- 
non alla. 

LIMITED EDITION BONUS TRACK: 

Tsekin naapurimaassa Puolassa tapahtui vuonna 
1863 ns. Tammikuun kansannousu, jossa puo¬ 
lalaiset taistelivat maata hallinnutta Venäjän tsaa¬ 
ria vastaan. Kapina alkoi sissi-iskuilla Puolassa 
sijainneisiin venäläisiin varuskuntiin ja levisi myös 
Liettuaan. Kapinaa tyrehdyttämään lähetettiin 
Venäjän armeijan joukkoja, jotka jostain syystä 
päätyivät Varsovassa sijainneeseen säveltäjä Fre- 
deric Chopinin entiseen asuntoon ja viskasivat 
siellä ollessaan Chopinin flyygelin ikkunasta pi¬ 
halle. Tietoa ei ole, miten Chopin asiaan suhtautui, 
sillä hän oli kuollut jo vuonna 1849. (Atomski Rat) 

Uno: The Movie, USA 2016 (164 min) 
IMDB: 9,5/10 

Uno: The Movie on kokemus, joka venyttää elokuvan käsitettä äärimmilleen. Maailmassa, 
jossa lauta- tai seurapeleistä kuten Jenga tehdään Dvvayne "The Rock" Johnsonin tähdit- 
tämiä blockbustereita, on tämä filmatisointi Unosta ainutlaatuinen katsanto ihmisen psyy¬ 
keen hajoamiseen. Elokuva ei varsinaisesti ole mikään filmi nimestään huolimatta, vaan 
kyseessä on tallenne neljän Rooster Teeth -viihderyhmittymän (tuttuja mm. Lazer Team 
-elokuvasta) jäsenen välisestä Xbox Onella pelatusta Uno-verkkopelistä. Lähes kolme 
tuntia kestävä video on leikkaamaton otos yhä turhauttavammaksi pelaajilleen käyvästä 
pelisessiosta, jossa tiimin jäsenet muuttuvat hetki hetkelstä vihamielisemmiksi toisiaan 
kohtaan. Kaukana ovat alkuvaiheen vitsit ja naurut, kun peliä on hakattu tuntikausia, eikä 
kukaan pelaajista ole lähelläkään voittoon vaadittavaa 500 pisteen tiliä. 

Accident-tiimille tämä tunne on tuttu, sillä olemme AK:n ja JK:n toimesta mm. katsoneet 
yhtä mittaa mm. kaikki Saw-elokuvat putkeen sekä Accident #3:n lukijoille epämääräistä 
deja vu -tunnetta herättävän Poliisiopisto-elokuvasarjan. On vaikea kuvailla sitä turhautu¬ 
misen tunnetta joka syntyy, kun kädessä on viimeinen kortti ja voitto on enää sekuntien 
päässä, kunnes joutuu nostamaan pakasta kymmenen korttia ja Sisyfos on jälleen pudon¬ 
nut lohkareineen takaisin vuoren juurelle. Sama tunne syntyy aamuyön tunteina, kun on 

katsonut kolme tai neljä Poliisiopistoa ja tajuaa edessä olevan vielä yhtä monta moninverroin huonompaa vastaavaa lisää. 

Uno: The Movie on psykologisen kauhun mestariteos, jonka katsomista ei voi verrata muihin elokuviin. Katso video Youtubesta 
kokonaisuudessaan, muutta vain jos haluat kokea absoluuttisen kauhu-jytkyn. Kirjoitushetkellä videota on katsottu Youtubesta 
yli 7,3 miljoonaa kertaa, joka aikana vastaa lähes 2300 vuotta, (jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikoooooooooooooooo) 



^LOHDUTON HELVETTI: 
Jeremy Saulnierin väkivaltaiset jföf# videot 

Murder Party - Murhabileet, USA 2007 (80 min) 
DVDJIä Suomessa Another World 
Entertainment / Filmifriikki 2009, 
nähtävissä myös Netflixissä. 

Ohjaaja & käsikirjoittaja: 
Jeremy Saulnier 

L Pääosat: Chris Sharp, Sandy 
1 Barnett, Macon Blair 

"Murder Party is The Breakfast 
Club with chainsaws and hard drugs. 
— Jeremy Saulnier 

Lyhytelokuvia ja mainosvideoita aiemmin ohjan¬ 
neen Jeremy Saulnierin kolmenkympin kriisin 
käsittelemiseksi kuvaama esikoispitkä Murder 
Party on melko lo-fi kokemus. Elokuva on kuvattu 
2000-luvun alkupuolen digitaalivideokameroilla, 
josta aika oli ajanut ohi osin jo elokuvan kuvaus¬ 
hetkellä. Leffan meriitteihin kuuluukin referenssi- 
laatuisen 4K-kuvan sijaan viihdyttävä tunnelma 

| ja kauhukomedian hauskat juonenkäänteet. Pai¬ 
notus sanalla komedia, sillä tässä mässäillään 
vanhan kunnon vuokravideosplatterin hengessä, 
kun elokuva pääsee kunnolla käyntiin. 

Murhabileiden päähenkilö on Hallovveen-iltana 
kotonaan kauhuelokuvia kissansa kanssa katso¬ 
va Christopher (Chris Sharp), joka löytää kadulta 
kutsukortin “murhabileisiin” kaupungin laitamille. 
Koska miehen elämässä ei ole muutakaan hoh¬ 
toa, päättää Christopher mennä kuokkimaan 
bileisiin pukeutuneena pahviseen ritarin haarnis¬ 
kaan vastaleivottu kurpitsakakku kainalossaan. 
Perille päästyään hän huomaa bileiden olevan 
entisessä teollisuushallissa keskellä ei mitään, 
joka ei kuitenkaan New Yorkissa asuvaa ihmistä 
juuri hetkauta. 

Hallin sisällä Chrisiä odottaa puolisen tusinaa 
taideopiskelijahipsteriä erilaisiin naamiaisasuihin 
pukeutuneena: on Warriorsin baseball-jengiläistä, 
Blade Runnerin replikanttia, vampyyria, cheer¬ 
leaderia (ohjaajan vaimo Skei Saulnier) ja sen 
sellaista. Christopher päästetään bileisiin mukaan 
ja hetken pällistelyn jälkeen häneltä lyödään taju 
kankaalle ihmissuden toimesta (Macon Blair). 
Pian Chris herää tuoliin sidottuna suukapula 
suussaan muiden bileiden osanottajien kinas¬ 
tellessa, tapetaanko kuokkavieras ja kuvataanko 
teko videolle vai filmikameralla. 

Tästä eteenpäin 
Christopherin ilta 
etenee pääasias¬ 
sa huonompaan 
suuntaan. Ohjel¬ 
massa seuraa 
väkivaltaa ja kuo¬ 
lemaa, sekä va¬ 
hingossa että 

“Kutsussa luki murhabileet. Jos on typerä 
ja tulee tänne, ansaitsee kuolla. ” 

tahallaan. Paikalla pyörii illan aikana teennäistä 
suurkaupungin "taidemesenaattia" (Sandy Bar¬ 
nett) huumediilerikavereineen ja kukin saa vuorol¬ 
laan osansa hurmeesta. Lopun elokuvasta jou¬ 
dutte itse katsomaan. Murder Party ei suinkaan 
ole niin ennalta-arvattava kuin tästä voisi päätellä. 
Elokuva voitti Utahissa järjestettävän Slamdance- 
elokuvafestivaalin yleisöäänestyksen vuonna 2007 
ja polkaisi Saulnierin ja Macon Blairin uran hieman 
haparoiden käyntiin. Macon Blair voi olla osalle 
lukijoista tuttu myös Saulnierin muista tuotoksista 
tai I Don't Feel at Home in This World Anymore 
-elokuvan ohjaajan tuolilta. 

Kirjoitushetkellä Murder Party löytyy Suomen Net- 
flixin ohjelmistosta ja AWE:n julkaisemaa DVD:tä 
saanee divareista. DVDJIä on runsaasti extroja ja 
tuntuvasti parempi kuvanlaatu, Netflixissä on tar¬ 
jolla vähän piloille pakattu leffa ilman mitään lisä¬ 
materiaaleja. Mutta jos jo muutenkin maksaa Net- 
flixistä jotain tai katsoo sitä salaa exän tunnuksilla, 
niin ei ole syytä olla katsomatta elokuvaa vaikka 
heti tänään. Ehtaan Accident-henkeen oma DVD- 
kappaleeni meinasi jäädä jumiin blu-ray-soittimee- 
ni tätä kirjoittaessa, mutta pienellä linkkuveitsi- 
avusteisella väkivallalla sai tämänkin ongelman 
ratkaistua. 

Blue Ruin, USA 2013 (87 min) 
DVDJIä Suomessa Atlantic Film 
2014 (extraton DVD). 

Ohjaaja & käsikirjoittaja: 
Jeremy Saulnier 
Pääosa: Macon Blair 

"Like No Country For Old Men but the lead is an 
idiot." - Macon Blair 

Murder Partyn jälkeen Saulnierille tarjottiin ohjatta¬ 
vaksi vain kauhukomedioita, ioita mies ei kuiten- 

1 

m 



kaan halunnut lähteä tekemään koko loppuiäk¬ 
seen ja hän päätti palata mainosvideoiden pariin 
saadakseen leipää pöytään. Parin vuoden kulut¬ 
tua alkoi kuitenkin taas elokuvanteko kiinnostaa, 
jolloin Saulnier hakeutui muiden ohjaajien eloku- 
vaprojekteihin kuvaajaksi. Pian uuden pitkän elo¬ 
kuvan ohjaaminen alkoi tuntua hyvältä ajatukselta 
ja tätä kutinaa raapiakseen Jeremy Saulnier alkoi 
ideoimaan pienen budjetin exploitaatioelokuvaa 
ystävänsä Macon Blairin kanssa. 

syksyn 2012 aikana. 

Blue Ruin on kostoelokuva, jonka kosto ei ole 
jaloa, mahtipontista ja ilmeetöntä. Blue Ruinin 
kosto on epävarmaa, vapisevaa ja surullista. 
Elokuvan taustalla ei soi jyrisevä hard rock vaan 
yksinäisen miehen koston taustalla soi tinnitus. 
Jos kaikkien hyvien sotaelokuvien viesti on sodan¬ 
vastainen, onko hyvän kostoelokuvan viesti kos- 
tonvastainen? 

f 

Ohjaaja-näyttelijä-duon ajatuksena oli katsoa 
oikein kunnolla, mitä resursseja heillä on käy¬ 
tössään ajan ja luottokorttien lisäksi. Saulnier 
mainitsee Blue Ruiniin liittyvissä haastatteluis¬ 
saan pyrkineensä suunnitelemaan Blue Ruinin 
kuvaukset niin, että heillä on aikaa kokonainen 
kuukausi elokuvan kuvaamiselle normaalin 
amerikkalaisen indie-elokuvan 2,5 viikon hosu¬ 
misen sijasta. Macon Blair aloitti rantapummi- 
partansa kasvattamisen roolia varten lähes vuotta 
ennen elokuvan kuvausten alkamista. 

suurta. 

Tällä välin Saulnier yritti myydä kä- au 
sikirjoitustaan eri tuotantoyhtiöille, mutta mikään 
niistä ei lähtenyt elokuvan tuotantoon mukaan, 
koska elokuvan pääosaan oli suunnitteilla entuu¬ 
destaan suurelle yleisölle tuntematon näyttelijä 
(Blair) ja ohjaaja ei ollut moneen vuoteen ohjan¬ 
nut mitään elokuvaa. Tästä välittämättä Saulnier 
päätti jatkaa tuottajavaimonsa Skei Saulnierin 
kanssa riskinottoa ja vähän ennen pariskunnan 
kolmannen lapsen syntymistä Saulnierit olivat 
pantanneet talonsa ja keränneet kasaan kaikki 
säästönsä. Luotto elokuvan onnistumiseen oli siis 

Elokuvan alussa kylpyammeessa istuva Dwight 
(Macon Blair) jättää kylpyhetkensä kesken kuul¬ 
tuaan pihalta jotain melua. Tavallisessa jännärissä 
Dwight olisi kotonaan rentoutuva asukas, joka 
joutuu väkivallan uhriksi, mutta Blue Ruinin maail¬ 
massa mies onkin asunnoton rantapummi, joka 
pakenee kylppärin ikkunasta alasti pihalle ennen 
kuin asunnon omistajat saapuvat sisään. Dwight 
varastaa pyykkinarulta puhtaat vaatteet päälleen 
ja käy keräämässä rannalta palautuspulloja ennen 

kuin hän kävelee majapaikkanaan pitämälleen 
ruosteiselle autolle yöpuulle panoa varten. 

Seuraavana aamuna auton ikkunaan koputtaa 
poliisi, joka pyytää Dwightin mukaansa poliisi¬ 

asemalle. Asemalla konstaapeli lohduttelee 
Dwightia, ettei tätä olla pidättämässä, mutta hä¬ 
nellä on jotain muuta asiaa. Käy ilmi, että 

1 Dwightin vanhempien murhaaja on pääsemässä 
j vankilasta ehdonalaiseen ja tuttu poliisi halusi 

kertoa asian miehelle ensin. 

Dwight ottaa uutisen vastaan vakavana ja palaa 
autolleen. Vaikka se on läpiruostunut ja ulkonäön 
perusteella ollut rannalla vuosikausia, Dwight on 
valmistellut nelipyöräisen tuota pikaa ajokuntoon 
ja lähtee Virginian osavaltion kartta mukanaan aja¬ 
maan kohti vankilaa. Välietappeina näemme pant¬ 
tilainaamon, jossa Dwight katselee käsiaseita, 
mutta jättää ajatuksen sikseen nähtyään oman 
naamansa kassan takana olevassa videovalvon¬ 
nan monitorissa. 

Viimeisenä oljenkortenaan ennen elokuvan ku¬ 
vausten aloittamista Jeremy Saulnier vei ideansa 
heinäkuussa 2012 Kickstarter-joukkorahoitus- 
palveluun, jossa elokuva keräsi 37 000 dollaria 
rahoitusta. Tämä muodosti lopulta 
vajaat 10% elokuvan budjetista, mut¬ 
ta koska raha oli kutakuinkin välittö¬ 
mästi käytettävissä joukkorahoitus- 
kampanjan päätyttyä, tällä summalla 
pystyttiin takamaan elokuvatuotan¬ 
non henkilökunnan palkka elokuvan 
kuvausten ajaksi. Blue Ruin kuvattiin 

Seuraava käsiaseen hankkimisyritys tapahtuu 
baarin pihalla olevan pickup-auton ikkunasta ki¬ 
venmurikan avulla, mutta koska amerikkalaiset 
ovat vastuullisia aseenomistajia, pistoolin liipasi- 

messa on käytön estävä lukko, 
jonka rikkomisyritykset pysäh¬ 
dyspaikan kalliota vasten joh¬ 
tavat koko pyssyn hajoami¬ 
seen. Tästä kostosta on Pulp 
Fiction -tyyliset raamatulliset 
monologit ja järkkymätön oi- 
keudentunne kaukana. Eloku- 

"KEEPS YOU ON 
THE EDGE OF 
YOUR SEAT! 

DIRECTOR IS THE QUENTIN 

TARANTINO OF CHRISTIAN FILNI." 



van yleisen turpaansaa- 
misfiiliksen lähin vertai¬ 
lukohta saattaa yllät¬ 

täen löytyä Mika Kauris- 
mäen Arvottomat-elokuvasta. 

Yövyttyään autossa vankilan edessä Dwight 
näkee viimein, miten Dwightin vanhempien 
murhasta tuomittu mies astelee portista vapau¬ 
teen sisarustensa kyytiin. Dwight seuraa autoa 
baarin pihaan, jossa vankilasta vapautuneelle 
miehelle on järjestetty kotiinpaluubileet. Baarin 
takaoven kautta sisään hiipivä Dwight menee 
vaanimaan kostonsa kohdetta miestenvessaan 
ja pian puukko kädessä odottavan miehen odotus 
on palkittu. Hän hyökkää vessankopista kohti 
miestä, joka ampui hänen vanhempansa (Sandy 
Barnett) ja iskee tätä ensin puukolla kaulaan ja 
sitten ohimoon. Väkivalta on tässä elokuvassa 
rujoa ja nopeaa, jossa ihminen voi kuolla jopa 
vahingossa. 

Dwight pakenee paikalta samaa tietä kuin tulikin, 
mutta tajuaa pudottaneensa ruosteisen roppilon- 
sa avaimet vessaan. Ainoa mahdollisuus on nyt 
varastaa juhlivien sukulaisten autoja yrittää ehtiä 
sillä pakoon. Muutaman ongelmatilanteen jälkeen 
Dwight on vertavuotavana metsikössä piilossa ja 
tunnistaa pihalla mätänevien sanomalehtien 
läjästä erään asunnon tyhjäksi. Siellä Dwight 
paikkaa verta vuotavan kätensä ja naamioituu 
siistimällä pummipartansa ja hiuksensa siisti 
miestentukka crew -muottiin. 

siihen, että hän jätti autonsa murhapaikalle ja auto 
on edelleen siskon nimissä. He kaahaavat panii¬ 
kissa siskon kotiin tarkistamaan, että tämän lapset 
ovat kunnossa ja kun se on todettu, Dwight suos¬ 
tutelee siskonsa pakenemaan ennen kuin koston 
kierre löytää tämän lapsineen. Nyt, elokuvan en¬ 
simmäisen puolen tunnin aikana, ollaan päästy 
siis siihen pisteeseen, että kostaja on kostanut 
kostonsa ja kostajan tappaman miehen sukulaiset 
suunnitelevat kostoa vuorollaan. 

Tämän pidemmälle en leffaa spoilaa. Vaikka Blue 
Ruin voi tämän kuvailun perusteella tuntua tapah¬ 
tumarikkaalta elokuvalta, on kaikki tähän asti ta¬ 
pahtunut silti ollut hidasta ja tavallaan jopa vää¬ 
jäämättömän tuntuista. Fucking bleak eli vähän on 
nyt raskasta ja synkkää nääs. Blue Ruin ei nauti 
ruudulla näkyvästä väkivallasta ja tuskaiset ihmi¬ 
set eivät maagisesti ala voida hyvin, kun pahaa 
tehneestä ihmisestä on päästetty suolet pihalle. 

Elokuvan loppuosan 
aikana Dwight saa 
apua kostolleen tai 
kostolta pakoilulleen 
mm. vanhalta lukio- 

kaveriltaan Beniltä, joka on hevibaarin baarimikko. 
Benin näyttelijä Devin Ratray on tuttu Accidentin 
lukijoille mm. Yksin kotona -elokuvien Buzz-iso- 
veljen roolista. Benillä on päällään päheä kuvit¬ 
teellisen Nightwitch-crustibändin t-paita ja olohuo¬ 
neensa asekaapissa ehta Mosin-Nagant. 

Normaalissa kostoelokuvassa tässä vaiheessa 
päähenkilön oikeudenmukainen kosto olisi suo¬ 
ritettu ja maailma ei enää tuntuisi niin lohdutto¬ 
malta paikalta. Blue Ruinin maailmassa Dwight ei 
kuitenkaan tunne oloaan yhtään paremmaksi ja 
hän päättää mennä siskonsa luo. Dwight istuu 
siskonsa kanssa voileipäbaarissa ja tunnustaa 
murhan siskolleen. Viereisessä pöydässä istuva 
mies kumartuu sisaruksia kohti ja pyytää heitä 
ojentamaan ketsuppipullon. 

Hetken tekojaan mietittyään Dwight havahtuu 

Blue Ruin sai ensi-iltansa yllättäen Cannesin elo¬ 
kuvajuhlilla 2013, jossa Saulnier voitti Fipresci- 
ohjaajapalkinnon. Elokuva sai ensi-iltansa teko- 
maassaan USA:ssa vasta seuraavan vuonna. 
Blue Ruin sai muutenkin elokuvafestivaaleilla huo¬ 
miota ja avasi ohjaajalleen ja pääosanesittäjälleen 
uusia uramahdollisuuksia. 

Green Room, USA 2015 (95 min) 
UK Blu-Ray: Altitude Film Distribution Ltd 2016 
(Extroina ohjaajan kommenttiraita, traileri ja 10 
minuutin Making of) 
DVD:llä Suomessa Universal Pictures Finland Oy 
2017 (Extroina Making of pätkittynä 2 min osiksi) 

Ohjaaja & käsikirjoittaja: Jeremy Saulnier 
Pääosat: Anton Yelchin, Imogen Poots, Patrick 
Stewart 

"One way in. No way out." 

Green Room oli elokuvan ohjaajan Jeremy Saul- 
nierin mukaan muhinut hänen mielessään jo en- 



nen Blue Ruin -elokuvaa. Koska oh¬ 
jaaja halusi tehdä nopeasti Blue Rui¬ 
nin jälkeen uuden elokuvan, "ennen 
kuin kukaan huomaa että hän on oi¬ 
keasti täysin lahjaton", Green Room ^ 
valikoitui nopeasti kyseiseksi projek- I* 
tiksi. Elokuvan punaisena lankana oli 
keikkapaikan bäkkärillä vaaraa pakoi¬ 
leva bändi ja Saulnierin oman ysärihardcore- 
nuoruuden* innoittamana tarina muotoutui nope¬ 
asti punkkareiden ja uusnatsien väliseksi rähinäk¬ 
si. 

*Saulnier oli No Turn On Fred -nimisen hard- 
core-bändin vokalisti ja bändi nauhoitti ainakin 
yhden demon vuonna 1994. 

Punk-bändi The Ain't Rights kiertää USA:n 
luoteisosaa pakulla bensarahoja vastaan. Elo¬ 
kuvan alussa näemmä bändinelikon nukkumassa 
maissipellossa pakun sisällä ja kun kuvaa zoo¬ 
mataan ulos autosta, näemme että he ovat aja¬ 
neet peltoon kuskin nukahdettua rattiin. Kaikki on 
kuitenkin hyvin loppunutta löpöä lukuunottamatta, 
joten bändin basisti Pat (Anton Yelchin yhdessä 
viimeisistä rooleistaan ennen tapaturmaista kuo¬ 
lemaansa) ja kitaristi Sam (Alia Shavvkat) läh¬ 
tevät polkupyörällä ajamaan läheisen kiekkohallin 
luokse, josta voi varastaa bensaa. Pian matka 
jatkuu taas. 

Bändi saa¬ 
puu johonkin 
pikkukaupun¬ 
kiin ja yöpyy 
keikkajärk- 
kääjän luona, 
joka heittää 
punkkareille 
avaimet ja lähtee töihin yövuoroon. Yöpaikassa 
bändiläiset kuuntelevat isännän levyhyllystä 
Fearin LP:tä ja syövät nuudeleita, eli ihan nor¬ 
maalia pistokeikkailua siis. Tavallaan elokuvassa 
on normaalit punkkareiden touhut esitetty nor¬ 
maaleina punkkareiden touhuna, johon ei tarvitse 
kiinnittää huomiota, mutta toisaalta yleisönä ei 
varmaan aina ole Fearin vinyyleitä kuuntelevia 
kasvissyöjiä, joten tavallaan tässä ollaan tirkis- 
telemässä linssin läpi eksoottisia squateissa keik¬ 
kailevia laiheliineja. 

Yöpaikan tarjonnut keesipää (kuvitteellisen) 
Nightvvitch-bändin paidassa haastattelee bändiä 
jonkun yliopistoradiokanavan aamushow:ta 
varten ja itsensä vähän liian tosissaan ottavat No 
I Ain'tin jäsenet sössöttävät vinyyleistä jotain. 

Only analog is real. Haastattelija kysyy kunkin 
jäsenen lempibändiä ja levyelitistit pätevät vuo¬ 
rollaan true og bändeillä. Kukaan ei kuitenkaan 
sano ainoaa oikeaa vastausta, The Sisters Of 
Mercyä, soo soo. 

Haastattelun aikana käy ilmi, että seuraavan illan 
keikka onkin peruttu, mitä keikkajärkkääjä ei ole 
kehdannut sanoa. On nimittäin käynyt niin, että 
keikkapaikalla on hiljattain ollut joku GG Allin/ 
GISM -yhteiskeikka ja koska palotarkastaja ei 

halua että siellä heitellään jatkossa seinille 
pissaa ja paskaa, keikkapaikan viihdeluvat on 
peruttu pysyvästi. No ei se mitään, paikkokeik- 

^ ka järjestyy jonkun sikäläisen Amadeuksen kul¬ 
maan, jossa on kymmenen ihmistä katsomassa 
bändiä ja yksi tyyppi syömässä tacoja. 

Koska tällaisen sukseen jälkeen yllättäen bän¬ 
dillä ei olekaan suunniteltua bensarahaa seuraa- 
vaan keikkapaikkaan pääsemiseksi, jostain pitää 
taikoa matkalle uusi show. Onneksi sössivän keik- 
kajärkkääjän serkun kautta pääsee johonkin met¬ 
sään skinien kerhohuoneelle soittamaan. Tässä 
kohtaa juoni aavistuksen rapautuu, koska bändiläi¬ 
set kysyvät heti kättelyssä, minkälaisista hiusra- 
joitteisista ihmisistä on kyse, onko sharpeja vai ny- 
kihardcore-skinejä vai mitä ja heille vastataan että 
no tota uusnatsejahan ne on. Eli anarkistinelikko 
tietää lähtevänsä ajamaan jonnekin Portlandin 
metsään boneheadien kerhohuoneelle soittamaan 
ja he lähtevät silti. Ehkä tää on todennäköisempää 
Jenkkilässä, Suomessa ois vaikea uskoa että joku 
muu kuin "epäpoliittinen" fencewalker-oi-bändi 
kävisi peräkkäin soittamassa punkkareiden ja 
natsien bileissä. 

Pikkupyrähdys metsäisen tien läpi ja pian Räpäräl- 
lää on edessä. Pihalla hengaa kaikessa rauhassa 
pulttirotsijengiä luupäiden kanssa, kuten asiaan 
kuuluu. Saulnierin luottonäyttelijä Macon Blair 
näyttelee tällä kertaa natsikeikkapaikan miksaa¬ 
jaa. Ja jotta tässä nyt varmasti tehtäisiin selväksi, 
että nämä ovat nyt niitä muuttotappiopitäjien rac- 



uusnatseja eikä mitään iloisia kaljaa kittaavia ska- 
faneja, takahuone on tarroitettu täyteen jotain 
Blood & Honour -paskaa ja keikkayleisön alpha- 
piloteissa on hihassa SS-pätsejä. 

Punkkarit aloittavat settinsä Dead Kennedysin 
Nazi Punks Fuck Off-coverilla, joka uppoaa ylei¬ 
söön kuin vetinen pieru reittä pitkin villasukkaan. 
Yleisön erittäin lyhyttukkaiset lihavat miehet syl- 
jeksivät bändiä kohti ja tuijottavat tuimasti. Vähän 
sama meininki kuin siinä Blues Brothersin both 
kinds of music -baarissa. Bändi vaihtaa Carnivo- 
re-vaihteen silmään ja se tuntuu uppoavan pa¬ 
remmin yleisön klanipäihin. Triviatietona mainitta¬ 
koon, että The Ain't Rightsin kappaleet esittää 
tässä elokuvassa muuan Toxic Holocaust, 
vaikka muusikoita esittävät näyttelijät opettelivat- 
kin soittamaan pari biisiä oikeasti. 

Kukaan ei saa keikalla pataan ja keikkapaikan 
dude maksaa bändille sovitun määrän dollareita 
mukisematta, joten loppu hyvin - kaikki hyvin, 
eiks jeh? No ei. Alia Shavvkatin esittämän Samin 
puhelin on unohtunut bäkkärille ja Pat menee ha¬ 
kemaan sen. Ovi auki, puhelin kouraan ja kohti 
seuraavia seikkailuja. Paitsi että bäkkärillä makaa 
maassa nuoren naisen ruumis ja natsigrindcore- 
bändin tyypit tuijottavat Patia vakavina samalla 

sestä kähinästä jossa yksi puukotti toista. Kytät 
kaartavat pihaan, noukkivat nulikat kyytiinsä ja 
lähtevät pois enempiä kyselemättä. Natsit voivat 
näin jatkaa hommiaan bäkkärillä, jossa alkaa pian 
tuntumaan siltä että maassa tulee ennemmin tai 
myöhemmin makaamaan useampi ruumis. 

Tilanne elää sen verran, että kohta punkkareilla 
onkin bäkkärin ainoa pistooli kädessään, mutta sa¬ 
malla heillä ei ole kuitenkaan mitään keinoa pois¬ 
tua keikkapaikalta hengissä. Murhatun tytön kaveri 
Amber päättää, että nyt on hyvä hetki lakata hen- 
gailemasta natsiskinien kanssa ja asettuu punkka- 
reiden avuksi Assault On Precinct 14/88:iin. Pian 
ovelta kuuluu koputus, kun Patrick Stevvartin esit¬ 
tämä natsipomo Darcy haluaa puhua punkkareille. 
Edessä oleva yö on pitkä ja vaarallinen. 

Green Roomin väkivalta on Saulnierin elokuville 
tyypilliseen tapaan nopeaa ja tappavaa. Kuka vain 
voi kuolla tai vammautua muutamassa sekunnissa 
vahingossa tai tahallaan. Väkivalta elokuvassa riit¬ 
tää, kun punkkarit yrittävät päästä maiharinnauha- 
koodistoa käyttävien väkivaltauunojen pesästä 
pois. Tämä on sinällään tyypillistä väkivaltaa Suo¬ 
menkin isänmaallisten huumediilerikatupartioiden 
malliin - uhrina on aina alakynnessä ollut heikompi 
taho, jonka kimppuun on käyty moninkertaisen yli¬ 
voiman turvin. Äärioikeiston väkivallalle ominaista 
on kaikkialla maailmassa koulukiusaajan tasolle 
jääneiden pelkureiden tapa iskeä vain silloin, kun 
he tietävät “vihollisen” olevan alivoimainen. 

kuin nurkassa itkee skinimimmi Amber (Imogen 
Poots). 

He iMeBaTb Ha nojrbl 

Älä sylje lattialle 1 

Spotta ej pä golfvet j 

Koska Yelchinin esittämä Pat ehti soittaa yks- 
yks-kakkoseen puukotuksesta, hätäkeskus soit¬ 
taa takaisin ja skinit joutuvat keksimään jonkun 
meriselityksen. Natsit rekrytoivat pari hang- 
around-teiniä esittämään että kyse oli niiden väli-_roolia sen esittäjästä ja kohta olisi punaniskajun 
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teillä taas uusi palvonnan kohde American His- 
tory X:n tai jonkun toisen väärinymmärretyn ski- 
nileffan tilalla. 

Blue Ruinin tavoin Green Room sai ensi-iltansa 
Cannesin elokuvajuhlilla n. vuosi ennen kuin 
pääosanäyttelijä Anton Yelchin kuoli onnet¬ 
tomuudessa. Green Room on erilainen katsomis¬ 
kokemus kuin Blue Ruin - aiemmin tehdyn eloku¬ 
van katsomisen jälkeen on melankolinen ja tyhjä 
olo, kun taas natsileffan kohdalla tämä olo saavu¬ 
tetaan jo elokuvan aikana. Lopputekstien kohdal¬ 
la katharsis on jo hieman ohi ja välittömästi ei tee 
mieli mennä peiton alle nukkumaan. Sitä paitsi 
Green Roomin lopputeksteissä ohjaaja kiittää 
henkilökohtaisesti mm. Slayeria. 

Hold The Dark, USA 2018 
(125 min) Netflix 

Ohjaaja: Jeremy Saulnier 
Käsikirjoittaja: Macon Blair 
Pääosat: Jeffrey Wright, 
Alexander Skarsgärd, James 
Badge Dale 

Netflix-julkaisu Hold The 
Dark on Jeremy Saulnierin neljäs pitkä elokuva. 
Leffa on ensimmäinen, jonka käsikirjoitus ei ole 
Saulnierin käsialaa, mutta tutun tekijäporukan 
tekele on silti kyseessä - käsikirjoittaja on Saul¬ 
nierin muista elokuvista ja I Don't Feel at Home in 
This World Anymore -ohjauksesta tuttu Macon 
Blair. 

Hold The Dark perustuu samannimiseen William 
Giraldin kirjaan vuodelta 2014, jota en kuiten¬ 
kaan ole lukenut, joten joudutte antamaan an¬ 
teeksi jos tässä tekstissä ihmetellään jotain joka 
on selitetty kirjassa. Elokuvan trailerista saa 
kuvan, että kyseessä on mahdollisesti vvendigo/ 
ihmissusi-akselin elokuva, joka ei täysin vastaa 
elokuvan alkupuolta. Ensimmäinen puolisko 
elokuvasta on pitkälti samaa linjaa vuoden 2017 
Wind River -elokuvan kanssa, jossa liikutaan 
USA:n lumisemmilla alueilla tappajaa etsimässä. 

Leffan alussa seuraamme nuoren pojan leikkiä so¬ 
taleluilla lumihangessa ja pian metsästä astuu esiin 
susia. Seuraavaksi näemme, miten pojan äiti rouva 
Slone kirjoittaa kuuluisalle sudenmetsästäjälle Rus¬ 
sell Corelle (Jeffrey Wright) kirjeen, jossa hän pyytää 
miestä auttamaan poikansa vieneen suden tappa¬ 
misessa. Yllättäen Core suostuu pyyntöön ja lentää 
Alaskaan tapaamaan rouva Slonea. Pojan isä herra 
Slone (Alexander Skarsgärd) on tällä hetkellä Irakis¬ 
sa USA:n armeijan joukoissa, eikä vielä tiedä poikan¬ 
sa kuolemasta. 

Kylästä on rouva Slonen mukaan viety useampiakin 
lapsia, joiden katoamispaikkoja tämä näyttää Corelle. 
He syövät yhdessä illallista ja kun Core yöllä nukkuu, 
rouva Slone tulee makaamaan tämän viereen alasti 
puusta veistetty susinaamari päässään. Ei mitään 
outoa siis. Tässä kohtaa katsojan on paras toivoa, 
että tässä kanavoidaan sitä 70-luvun Wicker Mania, 
eikä uudempaa. Sillä välin kun Core ja rouva Slone 
nukkuvat, herra Slone on autopartiossa Irakissa. Seu¬ 
raa väijytys, jonka aikana herra Slone puhkoo kone¬ 
kiväärillä ihmisiä ja autoja. Kun rähinä hiljenee, auton 
kyydistä nousee toinen sotilas ja käy ottamassa sel- 
fien palavien ruumiiden edessä. Seuraa hieman lisää 
väkivaltaa, jonka päätteeksi herra Slone kannetaan 
paareilla lentokoneen kyytiin Yhdysvaltoihin paluuta 
varten. 

Aamulla Core lähtee susimetsälle. Hän seuraa susien 
jälkiä lumella vuorenjuurelle. Seuraavaksi hieman yl¬ 
lättäen Core esittää tulkinnan Mikä on sun taivas? 
-dokumenttielokuvan kohtauksesta, jossa Otra Romp¬ 
panen ulvoo kesämökkinsä terassilla keskellä talvea. 
Ilmeisesti metsämies kuulee jotain mekkalaa vuorelta, 

Ann VViddecombe is a 
koska hän pääsee 
tuota pikaa susien 
jäljille. Sudet syövät 
paraikaa jotain veris¬ 
tä mössöä, mutta 
koska se paljastuu¬ 
kin sudenpennuksi, 
Core palaa takaisin 
kylään rouva Slonen 
luo. Vähän tämän 
jälkeen elokuvassa 
lähtee ns. hommat 
vähän lapasesta ja 
päästään tavoittele¬ 
maan Valhalla Risin- 
gin painostavaa unenomaista tunnelmaa ja älytöntä 
väkivaltaa. Aivan yhtä turbodoom-tunnelma ei Hold 
The Darkissa ole, mutta tiukasti painajaisten maise¬ 
missa ollaan silti. 

Kadonneen pojan ruumis löytyy ja pojan isä palaa ky- 



Antropologian pro gradu 
-tutkielma voittoon Blaaaasenin 

gradukilpailussa 

Uskontotieteiden maisteri Ruusu Kurtun antro¬ 
pologian pro gradu -tutkielma "Tavarataivas II: 
Puoli vuotta tiskaamatta" palkittiin parhaana 

markkinointiviestinnän alan pro graduna Blaaaa¬ 
senin Gradukilpailussa. Ohessa otteita työstä: 

lään. Elokuvan käsikirjoittaja Macon Blair käväi¬ 
see elokuvassa pienessä roolissa puolalaista 
blackmetallia kuuntelevana miehenä ja alkaa 
vähän vaikuttaa siltä, että tekijäkaksikko saattaa 
kuunnella blackmetallia ihan vapaa-ajallaankin. 

Elokuvassa päästään pikkuhiljaa lähemmäksi 
trailerin antamaa fiilistä ja susiteema on vahvasti 
läsnä, oli sitten kyse ihmisestä tai eläimestä 
suden kasvojen takana. Jätän taas tarkoituksella 
pilaamatta elokuvan juonen, jos vaikka lukija 
haluaisi katsoakin sen. 

Ura elokuvien jälkeen 

Hold The Darkin jälkeen Saulnier on ohjannut 
kaksi ensimmäistä jaksoa True Detective -sarjan 
kolmannelta kaudelta (2019), mutta koska en ole 
katsonut niitä kahta edellistäkään kautta vielä, en 
nyt kirjoita niistä sen enempää tähän juttuun. Pa¬ 
lataan asiaan joskus toiste. 

Artikkelin kirjoitti Formless spawn of Tsathoggua 
and Knygathin Zhaum, toimitus kiittää avusta! 

valemuisto siitä, että Sweet Valley Highasa oli 
näiden tyttöjen kylppärissä White Zomteie -juliste. 
En tule koskaan saamaan selville, onko se totta, 
koska sitä varten pitäisi katsoa Sweet Valley Highta. 

"Päivä 17: Syön haarukalla nuudeleita laakeasta 
teekupista." 

"Päivä 32: Paistoin uunissa pakastepizzaa ja söin 
sen pakastepizzan kääreenä olleen pahvilaatikon 

päältä." 

"Päivä 102: Söin eilen töissä lounaaksi lämpimän 
salaatin ja käytin siitä ylijäänyttä muovihaarukkaa 

kahvini sekoittamiseen tänä aamuna." 

"Päivä 138: Lämmitin mikrossa valkosipulipaton¬ 
kia ja söin sen mikroaaltouunin lasialustan päältä." 

"Päivä 147: Löysin kellarista vanhoja lapsuuden 
piirustuksiani. Käytin paksulle A3-paperille piir¬ 
rettyä paloauton kuvaa lautasena, kun söin alen¬ 

nusmyynnistä ostamaani käpykakkua paljain 
käsin." 

"Päivä 186: Olin unohtanut, että tämän kokeen 
oli tarkoitus kestää vain puoli vuotta ja olin jo 

aikeissa alkaa fruitariaaniksi, jotta voisin syödä 
vain kuorellisia hedelmiä. Ostin juhlan kunniak¬ 

si kirpputorilta 20 sentillä juomalasin." 
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5 = kiitettävä, 4 = erittäin hyvä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä, 0 = hylätty, S = suoritus hyväksytty 



Il Waltari 

2 SuburbanTribe 

3 Kevyt Jee 

4 CMX 

5 Hausmylly 

Feel 

Purity 

Tämmöttiis biisi 

Kirosäkeet 

Ikävä lokakuu 

Narkkari rakkautta 

Love The Way 

Run Rabbit Run 

Mä voin 

Suuret ikäluokat 

Playing With Dinosaur 

Bunny 

Elämä on hauras 

Enter Sandman 

Jyrki Lost Tapes voi. 1 DVD, Suomi 2005 
(152 min) 

Silloin, kun Anttiloita vielä oli olemassa, tätä ja 
sarjan kahta myöhempää osaa sai varmaan 
kolme kympillä -diilillä - mutta jäipä reeveereet 
ostamati. Siitä syystä tuli hankittua tämä eka 
kokoelma-dvd kun tuli divarissa femmalla vas¬ 
taan. Ja nyt kun nostalgialasien huuru on vähän 
päässyt hälvenemään näitä livepätkiä katsoessa, 
niin on pakko sanoa että Jyrkissä on kyllä esitetty 
90-luvun puolivälissä lähinnä kamalaa paskaa. 

Aatelkaa nyt, miten huonoa musiikkia tässä vi- 
deoryppäässä pitää olla, että 69 Eyes on heittä¬ 
mällä parhaimmasta päästä. Myönnettäköön, 
että se johtuu vain siitä, että bändi toimii 
Smack-Clauden taustaorkesterina Run Rabbit 
Run -biisissä. JyrKill Darlingia ei onneksi ole päästetty tähän laulamaan, mutta valitettavasti se hosuu silti nolosti kitaran 
kanssa Clauden takana. Emmä tiiä, olisinko täysjärkisenä vaivautunut maksamaan yhdestä ihan ok:sta Smack-coverista 
vitosta, mutta näiden syntien kanssa on pakko elää. (Bye bye baby bye bye bird) 
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Teit meistä kauniin - Born in Heinola (2016) 
Blu-raylla pidennetty versio 122 min. 
Extrat: ei traileria. 
Ohjaaja: Tuukka "Suivaantui" Temonen 

Apulannan varhaisvuosista kertovan Teit meistä J kauniin -elokuvan blu-ray-julkaisun takakannes¬ 
sa lukee, että se on "Apulannan ex-basisti 
Tuukka Temosen esikoisohjaus". Harmi vain, että 
tämä, kuten ilmeisesti moni muukin asia tässä lef¬ 
fassa, on silkkaa valetta. Tai sitten Temosen Sauli 
Niinistö -dokumenttielokuvaa ja lukuisia tv-tuotan- 
toja tulisi käsitellä niin kuin Panteran neljää ekaa 
LP:tä ja esittää, ettei niitä ole olemassakaan. 

Elokuva alkaa sillä, kun Apulannan tuleva voka¬ 
listi Toni VVirtanen muuttaa äiteineen Salosta 
Heinolaan, eli kokee suuren tragedian. Salossa 
(tai oikeastaan sen välittömässä läheisyydessä) 
kasvaneena voin kertoa, että sieltä poismuutta¬ 
minen tekee ihmiselle vain hyvää. Lapsuusvuo¬ 
sista pikakelataan lähes kirjaimellisesti teinivuo- 
siin, kun Toni menee yläasteen diskoon kuuntele¬ 
maan Raptoria. Koulun aulassa tolppaan nojailee 
Obituary-paitainen Antti Lautala (myöh. Varjoja 
Silent Scream), jolle Toni sössöttää jotain tupla- !basareista. Tämän kohtauksen tarkoituksena on 
alleviivata Apis-Tönin hevi-katu-uskottavuutta. 
Love is in the air. Eipä aikaakaan, kun pojat päät¬ 
tävät kaksistaan perustaa bändin. Tai leffan pahis 
Antti päättää, Tonilla ei ole tähän juuri sanotta¬ 
vaa. 

Seuraavaksi siirrytään hetkeksi seuraamaan 
elokuvan ohjaaja Tuukka Temoselle selvästi 
tärkeintä roolihahmoa tarinassa, Tuukka Temos- 
ta. Tuukka on kokoomuslaisten porvarivanhempi- 
en kokoomuslainen porvariteini, joka ilmeisesti 

voi pahoin ja on siksi väkivaltainen kusipää-kou- 
lukiusaaja, joka käyttää päihteitä minkä ehtii ja 
vaihtaa tyttöystävää kuin kalsareita. Missään vai¬ 
heessa elokuvaa Tuukka ei millään lailla kasva 
henkilönä tai tee selväksi, mikä hänen elämäs¬ 
sään on teinivuosina ollut niin helvetin vaikeaa, 
mutta jotenkin pitäisi nyt potea sympatiaa pienem- 
piään hakkaavaa junttia kohtaan. Äidin viikkaama 
Charles Manson -paita tuo esille Tuukan herkän 
taiteiliasielun. 

Elokuvan oidipaaliseen osioon päästään, kun Sipe 
astuu kuvioihin mukaan - Sipen äitiä nääs näytte¬ 
lee ohjaajan puolipukeinen vaimo, joka on useam¬ 
mankin elokuvan teinin mielenkiinnon kohteena. 
Koska Antille on tässä tarinassa tärkeää vain se, 
että hän pääsee punk-bändiin soittamaan, komen- 
televa Antti ilmoittaa Sipelle, että tämä ryhtyy 
yhtyeen rumpaliksi ja Sipen surkeista vastalau¬ 
seista huolimatta näin myös käy. Sipen faija ei 
suostu markan devalvoinnin vuoksi kustantamaan 
pojan rumpuja, joten nehän voi varastaa jostain 
lastenkodista. Ei varmaan tarvitse mainita, että 
tämäkin on elokuvan mukaan Antin idea. Antista 
on siis tehty tämän elokuvan pikkudiktaattori-kumi- 
pomon lisäksi myös meganolo pätijä, jolle tärkeää 
on vain rintamerkkien määrä takinliepeessä. 
Jokaisen Heinolan punkkarin samettitakissa roik¬ 
kuvien identtisten rintanappien anarkiaa toteute¬ 
taan parhaiten siten, että heitetään puistonpenkki 
sillalta jokeen. Senseless destruction, that's what 
Durruti vvould do. 

Koska 90-luvulla kaikenlaisten pikkukaupunkien 
teiniporukat eivät koskaan voineet viettää aikaa 
yhdessä, vaan maakuntien kovisten piti päästä 
tappelemaan aina ja kaikkialla, myös Heinolassa 
on omat pikkuskenet skeittaajien ja punkkareiden 
piireissä. Pääskeittijehua esittää 35-vuotias räp- 
päri Uniikki, joka on lähinnä surkuhupaisa näky 
parikymppisten teinejä esittävien näyttelijöiden 
seassa. Skeittariskeneä edustava Tuukka näkee 
torin laidalla punkkareita ja huutelee niille törkeyk¬ 
siä, kuten kupletin juoneen kuuluu. Tämä kuvas¬ 
taa katsojalle, miten herkkä ja väärinymmärretty 
ihminen Tuukka on. 

Antti yllyttää Sipeä ostamaan kaljaa alaikäisenä, 
mutta pojat eivät sitä tietenkään kaupasta saa. 
Onneks kotibileissä voi juoda Mehu katti-tonkasta 
kiljua, joka sentään on autenttista ysäripaskaa. 
Sipe ihailee kaukaa Tuukan vanhempien luona 
asuvaa koulun vaihto-oppilasta Mandya, jonka 
kaltaista "punk-jumalatarta" ei ole Heinolassa kuu¬ 
naan nähty. Tavallaan tätä dialogia voisi joku pitää 
sympaattisena, ellei se olisi leffan tekohetkellä 



lähes nelikymppisen Niisku Haa 
palan kynästä peräisin. Nyt kat 
soja tuntee lähinnä myötähäpeää 
siitä, mitä elokuvan nuoret näyt 
telijät on laitettu sanomaan. Pian 
tankeroenglantia puhuva Mandy 
on suostuteltu bändin basistiksi 
ja Apulannan tunnetuin kokoon 
pano on kasassa: Toni laulussa 
Sipe rummuissa, Mandy bassos 
sa ja Antti pikkuhitlerinä. Eloku 
van oikeasti ainoa sympaattinen 
asia nähdään Apulannan treenik 
sellä, jossa on seinään spreijattu 
teksti “Teri Ann I v U”. Teri Ann 
Linnin kommentteja elokuvasta 
ei saatu ennen tämän numeron 
painoonmenemistä. 

Toni tuo bänditreeneihin ekan 
kirjoittamansa tekstin, jota 
muut bändin jäsenet kehuvat, 
mutta Antti pitää ylitunteellisena 
paskana, koska biisissä ei mainita anarkiaa 
sanallakaan. Eli orkesterin taiteellinen johtaja 
käyttäytyy juuri niin realistisesti kuin tältä räikeältä 
ja katkeralta karikatyyrilta voi odottaa. Kaikki per- 
seily on aina Antin idea, olipa kyseessä miten lap¬ 
sellinen tai laiton touhu hyvänsä. Ehkä Apulannan 
muut jäsenet kokevat näiden vuosien jälkeen 
sopivaksi, että Tuukka kuvaa kaikelle kansalle 
heitä helposti nenästä vedettävinä ja vähän yk¬ 
sinkertaisina. Jos leffa sijoittuisi Uumajaan, Antti 
olisi varmaan se joka pakottaisi hardcore-jätkät 
käyttämään amfetamiinia. 

Onneksi bändikämpän naapurissa on nolojen 
keski-ikäisten hapsutakkihevareiden bändi, jonka 
jäsenet näyttävät lähiräkälän Scorpions-cover- 
bändiltä. Treenikseltä kuuluva musiikki sen sijaan 
on tiukka thrashia, eli ilmeisesti tässä ohjaaja Te- 
monen vaan purkaa antipatioitaan metallimusiik- 
kia kohtaan tai sitten elokuvan äänituottaja ei 
erota yhtä heviä toisesta. Toisaalta myöhemmin 
elokuvassa Tuukalla on päällään Impaled Naza- 
renen paita, mutta ehkä syynä on musiikin sijaan 
bändin politiikan fanittaminen Temosten huus¬ 
hollissa. 

Käänteentekevä hetki bändin historiassa saavu¬ 
tetaan Heinolan rotarikerhon tilaisuudessa, johon 
yhtye on buukattu soittamaan. Paikalla on myös 
kapinoiva teini Temonen, joka näkee Apulannan 
rajun punkin aiheuttamat reaktiot hyvä veli -ker¬ 
hon vanhuksissa ja päättää, että nyt nuo "punk¬ 
karit" ovat oikeastaan ihan ok, en enää kiusi niitä. 

ITMEISflkKAUNllN 
-LEFFAHERKKU: 

TRIPU&SIPULI 

Tuukan isä käy bäkkärillä varmis¬ 
tamassa, että kaikki on "rock rock" 
ja Toni karkaa omiin kihlajaisiinsa. 
Pian ylitsepääsemättömien vaike¬ 
uksien aika on ohi, kun bändi pää¬ 
see vaikeuksiensa yli ja eka keikka 
Kasisalilla on viimein totta. Yleisös¬ 
sä heiluu vuonna 1993 Apis-faneja 
vuoden 1996 Metallica-paidoissa. 
Apulannan jäsenet kohtaavat jon¬ 
kun Santa Cruz -nimisen yhtyeen 
esittämän Tehosekoittimen, voitta¬ 
vat bändiskaban ja pääsevät Teha- 
ri-Arskan Levy-yhtiön jäseniksi. 
Eka ep on levytetty alta aikayksikön 
ja Mandy lähtee suoraan studiosta 
lentokoneella takaisin jenkkien 
ameriikkaan. 

Jostain pitäisi tähän väliin keksiä uusi ba¬ 
sisti, joten Antti ehdottaa (huom. ei käske) 
jotain Jereä, joka on ilmeisesti poikien van¬ 

ha tuttu. Toni ei kuitenkaan huoli bändiin ihan 
ketä tahansa tyyppiä, joka osaa soittaa bassoa, 
ehei. Tonin on aivan pakko pyytää bändiin Tuukka 
Temonen, joka ei ole koskaan soittanut yhtään 
mitään elämässään ja on edelleen aika väkival¬ 
tainen urpo. Eli just sellainen ihminen, jonka halu¬ 
aa juomaan kaljaa keikkareissuille etupenkille. 
Jere istuu vieressä monttu auki, kun Tuukka suos¬ 
tutellaan bändiin mukaan ja yleisön tehtävänä on 
ilmeisesti nauraa räkäisesti sille, että basistia ei 
huolita basistiksi. 

Tonin kihlattu Elli on saanut tällä välin Yoko Onon 
roolin, johon kuuluu mm. Tonin suostuttelu muut¬ 
tamaan toiselle paikkakunnalle opiskelua varten, 
sillä eihän noista bändihommista tuu KOSKAAN 
mitään. Kättä polveen. Tonin armeija-ajasta ei jos¬ 
tain syystä ole tässä leffassa mitään, vaikka se 
jaksoi sössöttää kaikenmaailman haastatteluissa 
seuraavat kymmenen vuotta siitä, miten intti oli 
niin elämää muuttava kokemus. 

Kun Suen toimittaja tulee haastattelemaan bändiä, 
saa hän eteensä bändin individualisti-antipunkkarit 
Sipen ja Tuukan, jotka kertovat toimittajalle symp- 
paavansa natseja ja ajavansa "pantsukilla" yms 
kehittävää. Haastattelu tietenkin julkaistaan siinä 
muodossa kuin se on annettu ja Antti lähtee ovet 
paukkuen bändistä. Tämä esitetään elokuvassa 
tietenkin Antin ylireagointina, koska kukapa ei nat¬ 
seja vähän symppaisi. Ilmeisesti Apulanta-leirissä 
ollaan edelleen katkeria gooteille, sillä ohjaaja Te¬ 
monen on laittanut Anttia näyttelevän Roope Sal¬ 
misen katsomaan suoraan kameraan ja lausu- 

FOOD TRUCK & CATERING 
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maan elokuvan taglinen "Apulanta on mulle 
pelkkä vitsi". 

Sipe potee huonoa omatuntoa haastattelun sössi- 
misestä, mutta onneksi paikalla on rva Temosen 
esittämä äiskä, joka elokuvan ehkä käsittämättö- 
mimmässä kohtauksessa ottaa keittiön pöydältä 
kunniapaikalla istuvan Jari Sarasvuon Sisäinen 
sankari -kirjan käteensä ja puhuu suoraan kame¬ 
ralle kuin TV7:n tele-evankelista. Sarasvuon py¬ 
hiä tekstejä lainataan kuin Mooseksen kirjaa ja 
kaikki tämä tapahtuu täysin ironiatta. Kyseessä 
on vielä elokuvan toinen anakronismi Metallica- 
paidan päälle, koska Sarasvuon itsekeskeinen 
jaarittelu saadaan kirjamuotoon todellisessa 
maailmassa vasta pari vuotta myöhemmin. 

Toni ei tällä välin sure juurikaan bändin hajoamis¬ 
ta, sillä nyt hän voi keskittyä 100% tyttöystävään¬ 
sä Yokoon (Elliin), aiemman 99% sijasta. Harmi 
vaan, että Elli heittää kihlasormuksen lattialle ja 
karkaa yöhön pihalla odottavan Jeren kanssa. 
Ilmeisesti Tuukan epälineaarinen aikakäsitys se¬ 
littää sen, miksi puoli tuntia aiemmin Jereä olisi 
pitänyt pitää yhtenä tarinan pahiksista, vaikkei se 
ollut vielä tehnyt yhtään mitään pahaa. Jos tu¬ 
levaisuudessa sössii asioita, niistä tulee kokea 
rangaistus menneisyydessä. 

Sisäisen sankarinsa löytäneen Sipen tapaamme 
seuraavaksi jonkun hemaisevan milfin seurasta, 
joka kertoo mahdollisesti ehkä täysi-ikäiselle 
teinipojalle ettei tämän kannata luopua vielä rak¬ 
kauden haaveistaan. Ja koska kusipäiden ihan¬ 
nointi on katsojalle varattu rooli, Tuukka hakkaa 
ihmisiä Heinolan torilla polttopullolla(!) sytytetyn 
nakkikioskin palaessa hidastettuna taustalla soi¬ 
van Apulanta-lapsikuoron tahtiin. Eli tämän pe¬ 
rusteella Tuukka on Suomen Cheek siis - ihmi¬ 
nen, joka esitetään elämänkertaelokuvassaan kli¬ 
seisenä narsistina ja joka itse kokee olevansa 
elokuvan sankarin roolissa. Aidon Toni VVirtasen 
cameo-rooli paikalle kutsuttuna poliisina on lähin¬ 
nä nolo. 

Ja nolosta puheen ollen: riitapukareiden sovittua 
yhteenpalanneen Apulannan ekan musiikkivideon 
kuvauksissa välähtää omassa cameo-roolissaan 
aito Antti Lautala, joka elokuvan ilmestymisen jäl¬ 
keen tehdyn haastattelun perusteella näki leffan 
vasta kutsuvierasensi-illassa. Ilmeisesti Antti, toi¬ 
sin kuin Tuukka, ei juuri nauttinut siitä, että häntä 
kuvataan tarinassa täytenä kusipäänä. Kun mu¬ 
siikkivideo on kuvattu, joku bändin pojista kiikut¬ 
taa sen Jyrkiin esitettäväksi. Videon pyörittyä alle 
minuutin verran Jyrkin lähetyksessä, Levy-yhtiön 

Arska soittaa että nyt on buukattu montakymmen- 
tä keikkaa, koska se musavideo oli niin kova suk- 
see. Accident-toimitus ei ole varma, onko tässäkin 
kyseessä ohjaajan U:n mallinen aikakäsitys vai 
vain hutilointi leikkausvaiheessa. 

Apulanta ajaa jonnekin Köyliöön pistokeikalle, jos¬ 
sa yleisössä on jostain syystä pelkkiä naisia. Joko 
tuotantoyhtiölle on käynyt tosi huono tuuri extrojen 
haalimisessa keikkakohtaukseen, tai sitten Te- 
monen on sairas narsisti, jolle ei tule antaa pen¬ 
niäkään rahaa mihinkään taiteellisiin asioihin. Lat¬ 
tean lopun myötä elokuvan lopputeksteissä kerro¬ 
taan, miten Apulannasta tuli vuosien saatossa 
maailman suurin orkesteri Bill & Tedin tapaan ja 
miten "Antti Lautala on edelleen punk". Apulannan 
jäsenten äärikokoomuslaisessa maailmankatso¬ 
muksessa tämä on tietenkin verinen loukkaus, 
jonka tarkoitus on naurattaa Lions Clubin elokuva- 
illan kutsuvieraita. 

Lähin vertailukohta Teit meistä kauniin -elokuvan 
liioitelluille ja vastenmielisille karikatyyreille on 
Cheekistä kertova elokuva. Siinäkin on tarinan 
keskiössä väkivaltainen psykopaatti, joka kohtelee 
lähipiiriään kuin paskaa. 

Elokuvassa tuodaan esille 
kaikki Apulannan ydinarvot: 
[X] Kokoomus 
[X] Sarasvuo 
[X] Antti on ihan tyhmä. 

L 

Koska katsoja on tietenkin Cheekin eli Tuukan 
fani, on ilmiselvää että katsoja kokee sympatiaa 
kovia kokevaa artistia kohtaan, joka ei vaan voi 
sille mitään, että on kusipää narsisti. Sääliksi käy 
niitä, jotka tällaisia leffoja katsovat muista syistä. 
Blu-rayn bonuksissa voi katsoa miten valtion viral¬ 
linen hangaround Jussi 69 sössöttää lukuisista 
Apulanta feat. 69 Eyes -kiertueista, joita bändit 
ovat vuosien varrella tehneet - viimeksi vuonna 
1997. Toni VVirtasta näyttelevä Tatu Sinisalo on 
eniten alkuperäiskappaleen kaltainen narisevaa 
puhetyyliä myöten, valitettavasti. (Sekanomadi & 
Silliglögi) Kiusallinen teollinen vanukas, kuvaa 

Kalle Kinnunen Apulanta-elokuvaa. 
Temonen suivaantui Apulanta-leffan , 
virallisista katsojaluvuista 

Tästä Temonen sydämistyi ja vastasi: 

■ - Kanna sä huoli omasta ylipainostasi.! 

LlanHSSä Teit meistäkaun» «Utoaa 
- markkinoidaan hampurilaisaterialla - ohjaajan g) mielestä se on järjettömän punkkia 

ONKO APULANTA-ELOKUVA OIKEASTI 
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Hunka Junk 5 DVD (105 min) 
2007 

Hunka Junk 5 -dvd:lle on koostettu taas otos 
amerikkalaisia 60-70-luvun opetusvideoita ja 
muuta outoa. Kokoelma alkaa The Naughty 
Cheerleader-elokuvan trailerilla vuodelta 1970. 
Tämän jälkeen tulee Beatlesin ja Elviksen teini- 
hysteriaa parodioiva mainos värifilmin kehitys¬ 
palvelusta, varhaista tosi-tv:tä edustava oikeu- 
denkäyntitirkistelyelokuvan traileri, jotain iskel¬ 
mää ja aamiaismuromainos. Ensimmäinen leaun 
auki loksauttava teos on vandalismin vaaroista 
kertova opetusvideo, joka alkaa kukkasten lähiku¬ 
villa ja muuttuu yhtäkkiä varoittavaksi sarjaksi 
lähikuvia asioiden rikkomisesta, joista oma suo¬ 
sikkini on laiskasti pesäpallomailalla hakattu kir¬ 

joituskone. ' The festival of vintage classroom dassics. 
goofy commercials and strange celluloid. 
From the junkyard to your screen! 

_ . NonStopIRmmf,,nl” 

Seuraavassa mai- 
noskavalkadissa on 
näytillä pöytäkori- 
pallopeli ja Särkän¬ 
niemi, kunnes vuo¬ 
roon tulee seuraa- 
va opetusvideo 
työpaikalla hymyi¬ 
lemisestä ja pomon 
nuoleskelemisesta. 
On parempi tulla 
töihin etuajassa 
kuin ei ollenkaan, 
don't ya know? Yli¬ 
töitä ei ole pakko 
tehdä, mutta halu¬ 
atko muka oikeasti lähteä kotiin? Hyi olkoon, aja¬ 
tuskin puistattaa. 

Ananasjäätelömainoksen jälkeen päästään 
seuraamaan lasten tulitikkuleikkeihin viittaavaa 
lyhytelokuvaa, joka kuitenkin on ärsyttävän hyvä¬ 
sydäminen kilttien lasten tottelevaisuudesta ker¬ 
tova video, eikä mitään syty vahingossa ilmiliek¬ 
keihin. Tylsää. 

70-luvun lopun kekseliäästi nimetyn Tobor-robot- 
tilelun mainoksen jälkeen vuorossa on hyvistä 
Texaco-huoltoasemien myyntimiehistä kertova 
filmi. Aika tylsää amerikkalaisen riistokapitalismin 
ihannointia. Muistakaa, että asiakas ei koskaan 
halua sanoa ei, joten on ihan ok myydä väkisin 
paskaa jokaiselle vastaantulijalle. 

Tämän jälkeen vuorossa on mainos., painovoi¬ 
man puolesta? Sitten esitellään Kummeli Storiesin 
Catch A Fish (rannenauha ostettava erikseen). 

Vuoden 1977 Record City -elokuvan traileri on niin 
noloa campia, että tilaisin leffan heti netistä, jos 
sen sieltä saisi. Tämän jälkeen tullut "tein itse ja 
säästin"-periaatteella kuvattu automainos sen 
sijaan ei herätä minkäänlaisia haluja. 

Kristillinen lyhytelokuva kertoo korruptiota vastaan 
taistelevasta miehestä, joka saa kolhun päähänsä 
ja näkee jeesuksia, jonka myötä hän päättää aset¬ 
tua ehdokkaaksi johonkin poliittiseen virkaan. Ei 
mitään erityisen puhuttelevaa tai hauskaa. 

Stephen Fryn juontamasta Ql:sta tuttua hydrofo¬ 
bista taikahiekkaa mainostetaan esittelemällä sen 
käyttöä jossain lastenlelussa. Sitten on vuorossa 
mainokset jai-alain leluversiosta Trac-Ballista ja 
hyvästä puhelinkäytöksestä. 

Säilykekastikkeiden, todella käppäisen Rubikin 
kuutio -kopion ja filminkehityspalvelun mainosten 

i jälkeen on vuorossa romutaiteesta kertova opetus¬ 
video. Erkki Pirtolan tuotannon tasolle ei tässä 
päästä, mutta jos haluaa askarrella joulukuusen 
koristeita rautalangasta, niin se kyllä varmaan on¬ 
nistuu. 

Illan viimeinen kokonaisuus lähtee käyntiin Pai¬ 
nonvartijoiden mainoksesta, jossa kadulla 
naisen takapuolta tuijottavien miesten esi¬ 
tetään olevan jotain sellaista, josta ko. nainen 

tietenkin ilahtuu. Seuraavana on vuorossa 
animaatio puhuvasta autosta (Poppaloora), 
joka auttaa pikkutyttöä oikean polkupyörän 

hankkimisessa. Ei, en minäkään oikein 
ymmärrä, mitä tapahtuu. 

Disco Devil -mainos on discokokoelman esittely, 
jota tähdittää pulska piru, joka tanssii kerubin 
kanssa liekkimeren keskellä. Illan viimeinen hidas 
on versio Lapinlahden Lintujen lakaisukoneenkul- 
jettajavideosta, jonka äänet on tehnyt ihminen, 
joka on joskus nähnyt videolta ensimmäisen Po¬ 
liisiopisto-elokuvan ja on päättänyt tehdä uraa 
Michael VVinslovvn tuuraajana. Ilmeisesti kupletin 
juonena on esitellä ihmisiä, jotka ovat öisin töissä. 
Mauri Kunnaksen Yökirja on kiinnostavampi ko¬ 
konaisuus, joskin taikinan pitämä "ääni" leipälin- 
jastolla on aika metkaa. 

Hunka Junk 5 jättää vähän saman fiiliksen kuin 
Accidentin nrossa 3 arvioitu Hunka Junk 4, eli 
tämäkin on parempi kokea "elävänä" elokuvateat¬ 
terissa muiden ihmisten kanssa kuin kotona dvd:n 
ääressä. Kotisohvalla katsottuna näistä oudoista 
lyhäreistä tulee lopulta vain tylsistynyt olo. 
(Jan Nehoda) 
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Xipe Totec ja Pyhä Perttu 
Nyljetty mies atsteekkien ja kristittyjen mytologiassa 

Xipe Totec on atsteekkimytologiassa mm. uudel¬ 
leensyntymisen ja maanviljelyksen (etenkin mais¬ 
sin) jumala. Tarinan mukaan Xipe Totec nylki it¬ 
sensä elävältä ruokkiakseen ihmiskunnan, joka 
nähdään nykyaikana vertauksena sekä mais- 
sintähkän kypsymiselle että käärmeille ominai¬ 
selle nahanluonnille. Xipe Totecia palvelevat ats¬ 
teekkipapit lihottivat uhreiksi valittuja sotavankeja 
viikkokausia ennen kuin vangit nyljettiin kevät¬ 
päiväntasauksen aikaan järjestetyssä Tlacaxipe- 
hualiztli-juhlassa ja papit pukivat vangeilta nyl¬ 
jetyt nahat päälleen. Kun taas papisto oli vuoros¬ 
taan pitänyt nahkaa päällään muutamia viikkoja, 
he riisuivat nahat yltään ja pesivät uhrien rasvan 
iholtaan tuhkalla. Näin uudelleensyntyminen oli 
turvattu ja maissi saattoi taas kasvaa. 

Xipe Totecille pyhitetty temppeli löytyi Meksikosta 
vuonna 2019 arkeologisten kaivausten yhtey¬ 
dessä, jonka arvellaan olevan rakennettu joskus 
1000-1200-luvulla. Nykyään Xipe Toteciin on 
mahdollista törmätä Meksikon ja Kalifornian kar¬ 
nevaaleissa, joissa "atsteekkitanssijat" pukeutu¬ 
vat Xipe Totecin höyhenasuun. 

Länsimaissa Xipe Totecin kaltainen hahmo on 
kristillisen mytologian Pyhä Perttu (tunnetaan 
suomeksi myös nimillä Bartolomeus, Perttuli ja 
Pärttyli). Perttu on yksi Jeesuksen opetuslapsista 
ja mm. nahkureiden suojeluspyhimys katolilaises¬ 
sa perinteessä. Tyypillisesti Pyhää Perttua esittä¬ 

vissä kuvissa ja veistoksissa pyhimyksen käsissä 
on tämän oma nahka. Hauskana yksityiskohtana 
mainittakoon, että Michelangelon maalaamassa 
Sikstuksen kappelin kattomaalauksessa Pertun 
käsissä olevalla nahalla on Michelangelon itsensä 
kasvot. 

Pyhä Perttu sai pyhimyksen arvon johtuen ensim¬ 
mäisellä vuosisadalla j.a.a. tapahtuneesta kuole¬ 
mastaan. Tietty ei varmaan itse pää-Jessen ope¬ 
tuslapsena olemisestakaan voinut olla haittaa, 
ellei ole Juudas joka kompastuu perunapellolla ja 
suolet lentävät pitkin pituuttaan (Apostolien teot 
1:18). Koska kristityt eivät ole koskaan ymmärtä¬ 

neet, milloin heitä ei kaivata, Perttu 
levitti kristinuskoa Armeniaan pian 
Jeesuksen kuoleman jälkeen. Vali¬ 
tettavasti hän oli saanut käännytet¬ 
tyä armenialaisten kuninkaan Po- 
lymiuksen kristinuskoon ennen kuin 
kuninkaan veli Astyages ehti väliin. 
Jotta Astyagesin mielipide käännyt¬ 
tämisestä varmasti tulisi selväksi, 
Perttu nyljettiin elävältä, mestattiin 
ja ristiinnaulittiin ylösalaisin. Mutta 
koska kuningas oli ehtinyt laittaa 
nimensä jehovan todistajien testa- 
menttilahjoituspapereihin, Perttu 
todettiin pyhimykseksi ja loppu on 
kristinuskon veristä historiaa. 

Jos olette ajaneet autolla Salosta 
Someron suuntaan ennen vuotta 



Body VVorlds: Skin Man 

Hellbound: Hellraiser II (1988) 

2009, olette varmasti nähneet nyt jo edesmenneen 
Perttelin kunnan vaakunan vähän Salon jälkeen. 
Kyseisessä kunnan vaakunassa esiintyvä Pyhä Perttu 
ei harmillisesti ole kelteisillään, mutta koska pyhimyk¬ 
set on ollut tapana kuvata viittauksilla kuolintapaansa, 
Pertun käsissä on nylkemis- eli Rambo-veitsi ja 
raamattu. Ei varmaan tarvitse erikseen mainita, että 
Pertteli (ruots. S:t Bertils) on nimetty Pertun mukaan. 
Myös Perttelin kunnan 1400-luvulla rakennettu kivi¬ 
kirkko on aikanaan pyhitetty Pertulle. 

Modernissa videoviihteessä nyljetty mies on harmillisen 
vähän käytetty teema, josta mieleen tulevat lähinnä 
Game of Thronesin Boltonin sukuvaakuna ja Hellrai- 

^ —ser-elokuvien Frank ka 

tarinasi. Parhaat tarinat 
julkaistaan vuosittain 

I Alibi kertoo -vihkosten 
marginaaleissa. 
(Sipe Totec) 



Planeetta numero yhdeksän, Planet X, Rupert, Niibiru - 

rakkaalla lapsella on monta nimeä. 

CARTH TO COLUDE 

WITH NIBIRU 

PLANEETTA NRO 9, PLANET X 

Planeetta numero yhdeksäksi kutsutaan teo¬ 
reettista taivaankappaletta, jonka kiertorata aset¬ 
taa sen jonnekin Kuiperin vyöhykkeen taakse. 
Teoreettinen siitä syystä, että Aurinkokunnan yh¬ 
deksännen planeetan (Plutoa ei lasketa enää) ve¬ 
tovoima selittäisi joidenkin muiden taivaankappa¬ 
leiden kiertoradan omituisuudet. Jos tällainen pla¬ 
neetta todellakin kiertää Aurinkoa, sen kiertorata 
saattaa olla niin kaukana Aurin¬ 
gosta, että yhteen planeetan 
vuoteen kuluu Maapallolla tu¬ 
hansia vuosia. 

Matemaattisten mallinnusten 
mukaan planeetta yhdeksän 
mitta saattaa olla n. Neptunuk- 
sen kokoluokkaa ja massa jopa 
kymmenen kertaa suurempi kuin Maapallon 
massa. Tällä hetkellä meillä ei kuitenkaan ole 
kuin ns. harmaita aavistuksia tällaisen aavepla- 
neetan olemassaolosta ja jos sellaisesta joskus 
tehdään havaintoja, luotaimen saaminen pla¬ 
neetan kiertoradalle tulee viemään kymmeniä 
vuosia. Eli meidän elinaikanamme tuskin tullaan 
kuulemaan kuulumisia kaukaisimmalta naapuril¬ 
tamme. 

NIBIRU 

Vuonna 1995 ufohullu nimeltä Nancy Lieber il- 
-moitti saaneensa aivoimplanttinsa kautta tietoja 
ulkoavaruuden olennoilta Zeta Reticuli -kak¬ 
soistähden tähtijärjestelmästä n. 40 valovuoden 
päästä. Tämän erikoislähetyksen perusteella ih¬ 
miskunta tulee tuhoutumaan vuonna 2003 2012 
2017 ihan kohta, kun Nibiruksi kutsuttu planeetta 
lentää päin Maapalloa. Eli nyt kannattaa juoda 

säästöt ennen kuin on liian myöhäistä. 

on July 21 st, 2012 

RUPERT/ERIS 

Douglas Adamsin Linnunradan käsikirja lif¬ 
tareille -trilogian viidennessä osassa kerro¬ 
taan, miten NASAn tiedemiehet löytävät 
entuudestaan tuntemattoman Perse- 
phone-nimisen planeetan Pluton takaa, jota 

kuitenkin kutsutaan yleisesti nimellä Rupert pla¬ 
neetan löytäneen tiedemiehen papukaijan mu¬ 
kaan. Planeetan ainoat asukkaat ovat grebulo- 
neja, jotka tarkkailevat planeetalta Maapallon 
radio-ja tv-lähetyksiä, koska eivät tiedä mitä 
muutakaan tekisivät. 

Eris on vuonna 2005 löydetty kääpiöplaneetta (eli 
plutoidi), joka on nimetty kreikkalaisen eripurai¬ 
suuden jumalattaren mukaan (ali hail Discordia). 



Japanese fishing trawler sunk by giant jellyfish 

A io-ton fishing boat has been sunk by gigantic jellyfish off eastern Japan. 

SÄKÄ 
lake 

Kännissä tai läpällä - tällainen on 

suomalainen pommiuhkaus 

Man says South Florida villa 
he bought at government 
auction tumed out to be a 

foot-wide piece of land 

a"""e on yQ 

Man Too Good at Fighting Game to 
Enjoy Playing Against Friends But 
Not Good Enough to Play _ m 

Competitively slammed for taking 
Edshee J Chernobyl nudear death zone in 
äÄSari alnarattbld for-lito1 

Brexit has a lot of problems, but I think it would be nice for the 
Irish to watch a British famine. 

Their insatiable thirst for human urine is causing some problems 

German far-right Party AfD launch 
a Blog against left. Fail to google a 
Picture of Stalin, shovving Sylvester 
Stallone instead. 

Wealthy residents raise $60,000 to 
stop homeless shelter being built m 
San Francisco 

Bring yK0°^? ^^-^^^ingc.ovemmentsThat No Longer 

I 

/ 

Greenland lost 2 biiifornönFöflip 
yesterday, whichisveryunusuäf 



EERffi®' 

Man who called himself a paedophile Hunter 
was actually a paedophite himsetf 

Anonymous Hackers Fill | 

ISIS s Social Media Jari Sarasvuo aiheutti vahinnnr 
Accounts With Gay Porn kinkkuraivon ,ngossa 
AGAIN __ 

Murtovaras vei viinat ja kakkasi lattialle 
Huittisissa juhannuksena 

Voting Machine Makers Claim The Names Of 

The Entities That Own Them Are Trade 

Secrets 

Donkey Ihal retired after giving chädSTidSfo? 
20 years is stabbed in London 

chigan boy raised $2,suu 

iadstone — 

Doctors alarmed at vveekend courses 
teaching chiropractors howto adjust 
newborn spines 



JK: 1. säkeistö: Jahas, tää on cover Klamydian 
Kosketus-kappaleesta. 2. säkeistö: Teemana nyt 
suicide bomber. 3. säkeistö: Ydintuho. Kertsi sopis 

sellaisenaan ironisesti johonkin PMMP:n 
biisiin. 

JK: Nyt on taas Kotiteollisuuden komerolla käyty. 
Kertsissä kiva Uuu-uuuu-uuuuuuu-mullikuoro. 
Tässä kohtaa alkaa tuntumaan siltä, että kaikki 
biisit kestää yhden kertsin verran liian kauan. 

KUU^Kd: 

What would Rammstein doP 

3. Kiroan 
AK: Tsupu-Tsupu-neloskomppi ja sama 

tempo kuin kahdessa edellisessä. Kotiteol¬ 
lisuus-kloonaus jatkuu. Missä kumihousut? 

Euroviisumodulaatio kertosäkeen loputtomassa 

Kun AK ehdotti Juvalta kotoisin olevan Ruoskan 4. Ruma rakkaus 
diskografian kuuntelua Accidentin ainutlaatuisia AK: Von Herpez Brothers goes Kotiteollisuus, 
suomalaisia musiikillisia ilmiöitä käsittelevään "Ees Kahden pennin CMX-pomppuheviriffi väliin. 
paska ei oo näin paskaa"-artikkelisarjaan, olin hie- JK: Von Hertzen Bros -kitaraviuvou, siistiä. 
man epävarma bändivalinnasta. En nimittäin ollut Sanoitukset tällä kertaa Ultra Bran sohvan välistä. 
koskaan kuullutkaan mistään Ruoskasta ja luulin, 
että kyseessä on joku näistä lukuisista pöytärooli- 
pelihevibändeistä kuten Kilpi, Kiuas, Seiväs, jne. 
Kun kuitenkin kävi ilmi, että kyseessä on suomen¬ 
kielistä "industrial metallia" eli ns. kumihousuheviä 
soittava yhtye, olin täysillä idean takana. -JK 

Kuuntelimme tätä spektaakkelia varten kaikki 
Ruoskan viisi pitkäsoittoa ja uhrauksemme tulok¬ 

5. Perkeleet 
AK: Oho. Melkein kuin Radiopuhelimet, paitsi että 
ihan paskaa. Tai Kotiteollisuus soittamassa Valse 
Tristeä jonkun paikallisjuopon lyriikoilla. Levyn eka 
kitarasoolo, melkein kuin Hellacoptersia, paitsi että 
ihan paskaa. 
JK: CMX. Vituttaa. 

sista voitte nauttia näillä sivuilla. 6. Epilogi 
AK: Nyt saadaan melkein kumihousudiscoa, mutta 

Kuori 2002 (Kräklund) 

AK: Kusiteollisuus-kloo- 
nailua. Tässä biisissä on 

JK: Täähän kuulostaa 
ihan 1:1 Kotiteollisuudet 
ta, eiks tän pitänyt olla 
Rammsteinia? Rauman- «HEEral V& - . 
meren juhannuksen pää- ' K'“"' 
esiintyjäkeikalla tää biisi loppuu varmaan niin, että 
rumpali viskaa kapulat ylös. 

taas mennään Kotiteollisuudelle kylään. Copters- 
soolo kumidiscotaustan päälle, nerokasta. 
JK: Syntikka kuulostaa siltä, että ollaan Himoksella 
katsomassa Kotiteollisuutta ja kakkoslavalta kuuluu 

2. Koti 
AK: Puuhamaa on jännä paikka. Vähän insestiä 
Gerdt-jeesustelua ja pommikonekin lentelee ja 
kaikki kualee. Vähän syntikkaa ja sekvensserin 
pörinää. 



teknoartistin soundcheck. Levyn toka kitarasoolo 
on tässä. 

7. Propagandaa 
AK: Sekundalla oli tänniminen biisi. Se ei mennyt 
tällä vitun tsupu-nelosella (kts. 3. biisi). Löysästi 
kulkeva tahti tvvist-komppia ennen kertsiä tuo 
pikantin lisän. 
JK: Tää kuulostaa ihan Painilta nyt. Ensin soite¬ 
taan hevit ja sitten hädissään päivää ennen pai¬ 
noon lähettämistä lisätään päälle jotain syntsaa 
sinne tänne. 

8. Aurinko ei nouse 
AK: Nyt on tuotantoa. Tää on levyn sinkkubiisi. 
Säkeistöön haettu low-fia jollain Apulannan jostain 
apinoimalla tyylillä, mut on vaan ihan vitun köppöä 
ja tehokkuus nolla. 
JK: Nyt ois vittumaiset Kotiteollisuus-sanoitukset, 
mutta biisi on nössö Radio Rock -tuhnu. 

9. Armo 
AK: Vähän niinku punkrockia hevisäröllä ja tupla- 
basareilla, ja tekstit jonkun 15v Apul@nta-fanin 
kynästä kuten tää koko vitun levy. Kornia on. 
JK: Onks tää nyt kristillistä heviä? Onko tän 
julkaissut Maanalainen levykauppa? 

10. Moraoikeus 
«AK ja JK nauravat kippurassa biisin nimeä pari 
minuuttia.» 
AK: Jynkyti jynkyti junttalipoo. 15v apistani yrittää 
runollisesti kuvailla perus-Rytmihäiriö-stooria. 
Sitten ajetaan Kotiteollisuus-plugarin läpi. Luulis 
että olis tarpeeksi junttia ikiklassikoksi. 
JK: Kotiteollisuus + nu metal -kitaravinkuvonku. 
Jotenkin soi päässä Maj Karma, vaikkei tää 
muistuta sitä millään lailla. 

11. Suomi lukuina 
AK: Vittu mikä koiranoksennus. 

Myös discoa voi larpata. Kuva: Paul Bateson 

1 
“ -v* h 

O .. J 

JK: Discopolis-CMX, kertsiä nopeutettu miksatessa. 
Eka Rammstein-fiilis tällä levyllä, kun vokalisti 
laskee neljästä alaspäin. 

Aikalaisten antamat arvosanat levylle: 
Imperiumi 7,5/10. 
Soundi 3/5. 

Riisu 2003 (Kräklund) 

1. Elon tiellä 
AK: Nyt on kumihousua, 
särökitaradiscoa, perse 
pyörii! Musta korppi meille 
laulaa synkkiä lauluja ma¬ 
nan mailta. Now how goth 
is that! 
JK: Ennustan, että tässä biisissä mainitaan fraasi 
"Heikot elon tiellä sortuu". «Tämä tapahtuu lähes 
välittömästi, AK ja JK meinaavat tukehtua nau¬ 
ruun.» Pain-Rammstein-asteikolla tää on taas 
siellä painimmassa päässä. Onkohan tää sinkku- 
biisi? «Ei.» 

2. Puhe 
AK: Laidasta laitaan -taviksien määritelmä raskaas¬ 
ta musiikista. "Kuuntelen mää raskaampaaki musaa 
kans." 
JK: Maj Karma -säkeistöt + Kotiteollisuus-kertsi. 
Takaan, että jos nyt meen hakemaan kirjahyllystä 
UIUL flZMI II C-20 DRONE TAPE OUT N0W. STRICTLY LTD EDITION OF 20 C0PIES WITHINSERT IN A F0IL ZIP P0UCH. 

3,00€ HAND TO HAND IN TAMPERE, FINLAND. C0NTACT VIA EMAIL UlUl666@gmail.com. TRADES WELC0ML 
AVAILARLE ALS0 AS FREE MP3 STREAM/FLAC D0V/NL0AD AT RANDCAMP & ARCHIVE.ORG. 

S0LD OUT TITLES AVAILABLE FOR FREE MP3 STREAM/FLAC D0WNL0AD AT RANDCAMP, JAMEND0 & ARCHIVE.ORG: 
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Don Rosan ankkasarjiksia, jossain niistä on tän 
kertosäkeen sanat sellaisenaan kääpiöintiaanien 
puhekuplissa. 

JK: Niskalaukaus plays Loiri sings Eino Leino. Tää 
on ihan vitun masentava loppu tälle levylle, mut ei 
varmaan siitä syystä, mitä bändi itse ajatteli. 

3. Darmstadt 
AK: Kumihousupersepyörä. Lauluosaston uskotta¬ 
vuuden totaalinen puute kikatuttaa. 
JK: Noni, Radio Mafian kesäkumibiisi. Miks keksiä 
kertosäkeitä, kun voi hokea biisin nimeä minuutis¬ 
ta toiseen? Vocals by Waldo's People. 

4. Kuka luopuisi kuolemastaan 
AK: Liikaa Kotiteollisuutta, liian vähän kumihou- 
sua. 
JK: Neula on asteikon Pain-päässä taas. Tän 
biisin mukaan kuolema on vapahtaja. Vaikka mulla 
on käsivarressa Santa Muerte -tatuointi, en silti voi 
olla samaa mieltä näiden uuvattien kanssa. Mä 
sain muuten vasta tänä keväänä tietää Ängeriltä, 
että Musta Paraati on ollut jo vuoden koossa 
uudestaan ja niiden uusi laulaja on Jyrki 69. 

5. Synkät soinnut, rujo riimit 
AK: Tsupu-tsupu-komppi tekee palun. Vittu mitä 
jollotusta taas. 
JK: Kotiteollisuuuuuuuus. Miksi kaikissa biiseissä 
pitää mainita biisin nimi jossain kohtaa? 

6. Riisu 
AK: Vihdoin Rammsteinia. Eka "tsekkaa jos et 
usko"-biisi tässä satsissa. Edes paska ei oo näin 
paskaa -kunniamerkki. 
JK: Pain-säkeistöt + Rammstein-kertsit. Äh. 

Aikalaisten antamat arvosanat levylle: 
Desibeli.net 3/5. 
Imperiumi 8-/10. 
Soundi 4/5. 

Tässä kohtaa raatiin tuli vartiksi mukaan myös toi¬ 
mituksen ulkojäsen KK, joka kävi antamassa hoi¬ 
dossa olevalle kissalleen antibioottia töiden jälkeen. 

Radium 2005 (Kräklund) 

1. Veriura 
AK: Riisu-biisin discolla 
jatketaan. Kikatuttaa. Vie¬ 
lä vähän liikaa Kotiteolli¬ 
suutta ja tekstit samaa 
15v apistani goes Eino 
Leino -paskaa. 
JK: Hämy intro, luultiin 
ensin ettei kaiuttimen bluetooth yhdistäny. Päin, 
vaikka yrittää olla Rammstein. 
KK: Rammstein meets Eläkeläiset. 

2. Kosketa 
AK: Waldo! Discopieruja. Juokse tai kuole. 
JK: Ei mulla oo tohon mitään lisättävää. 
KK: Siis nää on aikuisia ihmisiä, nää elää näin joka 
päivä. 

7. Työmiehen haudalla 
AK: Kotiteollisuus-balladi. Torppa on tyhjänä, ei 
tuu kiitosta papalle, siniristiä puolitankoon kikkelis 
kokkelis. 
JK: Tää ei oo nyt ihan puhtaasti Kotiteollisuus, 
kuten kaavan mukaan mentäis vaan enemmän 
Viikatteen joululevy, jossa Hynynen laulaa Varpu¬ 
sen jouluaamuna. 

3. Käärmeenpesä 
AK: Bändi on löytänyt tällä levyllä oman soundinsa, 
5/5-paskaa! 
JK: Sanoitusrivit päättyy kaikki ääääääääääään- 
äännähdykseen. Pyyhkimääääääääääään! 
Rammsteinin intropimputus, mut koko biisin ajan. 

4. Irti 
AK: Rammsteinia. 

10. Maailmanlopun pyörä 
AK: Kuten Lapinlahden Lintujen "Satunnainen 
matkailija" totesi: Eihän tätä usko kukaan. 

8. Rauta valittaa 
AK: Teräspekoni-lyriikkaa, veri punnitaan ja tuli- 
sielu roihahtaa. Eikä pienintäkään itseironian häi¬ 
vähdystä. 
JK: Pain+pomppuhevi-väliosat. Masentaa. 

JK: Rammstein meets PMMP. Tää on nyt jo haus¬ 
kaa paskaa, ei kurjaa kotiteollisuuspaskaa. 
«Raati puhuu monta minuuttia Sep[ Kumpulaisen 
EuroSepi-levystä. 

9. Airut 
AK: Pierut. 
JK: Kotiteollisuus, Timo Rautiaisen tekemät sanat. 



10. Herraa hyvää kiittäkää 
AK: Sama kaava, mut enemmällä piriteknolla. 
JK: Kiksuteknointrosta siirrytään sulavasti Wal- 
doon. Päätä särkee. 

3. Pure minua 
AK: Pylly-disco! TJEU: paskaa! 
JK: Schatten-klubin illan viimeinen hidas. Tää on 
taas ku kattois Estonian uppoamista. 

11. Isän kädestä 
AK: Vittu mikä vitsi taas. Jollotusta, jollotusta, 
halla korjaa viljaa, kuten piridiscojen jälkeen 
yleensä käy. 
JK: Rammstein feat. Jonna Tervomaan Suljettu 

4. Taivas palaa 
AK: Waldo laulaa jämäkästi. Auttakaa! Voi viiittu! 
Viha virtaa suonissamme, kylläpä kuulostaa uskot¬ 
tavalta. 
JK: Tracker-kitarat tekivät paluun. Auttakaa-kerto- 

5. Tuonen viemää 
AK: Hyvä Kake Randelin -discointro. 
JK: Siis tää on sama biisi kuin äsken, ihan var¬ 
masti joku sinkkubiisi. Syntikka kuulostaa ihan 
kuin Petteri Summanen soittais Studio Julmahuvin 
sketsissä. 
KK: Leevi & The Leavingsiltä pöllitty syna. Onko 
nää jostain Savosta vai? Onko niiden erikoishou- 
sujen taskuissa kalakukkoja? 

jlviiley Cyrus covers Nine 
6. Kiiraslapsi classic Head Like A Hole 

AK: Teknua! Jonotuksesta ei 
vieläkään päästä eroon. 
JK: Hevi-Eläkeläiset pelaa 
Amigalla autopeliä. Niska- 
laukauskertsi. 
KK: Tää on tosi hyvä bändi. 

7. Multaa ja loskaa 
AK: Pissaa ja paskaa. 
JK: Ruumispaita! Maailma on pyöreä, elämä ei. 
-Matti Nykänen. 

8. Narua 
AK: 1. Waldo-säkeistö, 2. örinä-pre-chorus, 3. jol- 
lotuskertsi, 4. profit. 
JK: Biisit vaihtuu ilman taukoa tällä levyllä ja kun 
nää kaikki kuulostaa ihan samalta, on vaikea pitää 
kirjaa milloin pitää alkaa kirjoittamaan seuraavan 
biisin kohdalle merkintöjä esivalmisteltuihin muis- 
tiinpanopapereihin. Päin feat. PMMP kertosäkees- 

Sydän -biisin syntikka ja Rautiaisen sanoitukset. 

AK tiivistää koko levyn lyhyesti näin: Tekstit keskit¬ 
tyvät työttömyys-viina-kirves-ja-perse- ja routa- 
viina-itsari-aspektiin ja niiden superkorni mukarunol- 
lisuus pilipaliteknohevin kontrastina naurattais ellei 
ois pidemmän päälle vitun tylsää. 

-- Aikalaisten antamat arvosanat levylle: 
Inch Nails Desjbeli.net 3,5/5. 

-Imperiumi 5,5/10. 
Soundi 4/5. 

Amortem 
2006 (Herodes) 

1. Intro 
AK: «AK ker¬ 
too tarinan siitä, 

miten hän lähti pois Kel¬ 
taisesta jäänsärkijästä, 
kun siellä laitettiin tämä 
levy soimaan, vaikka 
käytettyjen vinyylien selaaminen oli vielä kesken.» 
JK: Pööööööööööö-syntikka on ihana, mutta miksi 
tän tarvii kestää 2 minuuttia? 

2. Amortem 
AK: Tracker-kitarat. Kertsissä taas ölinälaulua, 
mutta tääkin tulee Waldo-otteella. Amortteim. 
Iskelmäsynaa. 
JK: Ehdin jo unohtaa parin sekunnin ajan, että nää 

l t's perfectly liaturaI 
in boys at your^age. 

to be interested 

9. Rumavirsi 
AK: Täysin sama kaava kuin edellisessä. 
JK: Kitarat on tehty varmaan Impulse Trackerilla. 

laulaa suomeksi, mutta sitten alko Yölintu-Ramm- 
stein taas. Krapulainen Simo Silmu laulaa kiimasis- 
ta maantiesuolan nuoleskelijoista. 



säe aiheutti arvioraadin kolmannessa jäsenessä 
hymyilyä ääneen. Eka ylimääräinen kertosäe tällä 
levyllä. 
KK: «Kikattaa.» 

5. Järvet jäihin jää 
AK: Tracker-viulusynä. Uliuliuliuli uhhuhhu, erä¬ 
maasta tuuli tuo huudon vaienneen. 
JK: Träkkeriviulu on parempi kuin träkkerikitara, 
mutta ei oo nyt ihan Silentiumin viulisti asialla. 
PMMP:n Kovemmat kädet on kovempi. 

6. Sika 
AK: Lika, sika. Kekseliästä. Suusta valuu Biolan. 
JK: Ennakkoon vähän huolestutti, että mitähän 
Ajattaraa täältä tulee. Jos äsken ei ollut AK:lle 
tarpeeksi goottia, ni nyt on ehtaa tamppausta taas. 
Lika/sika-riimi edustaa Aku Ankka -nokkeluuksia 
jälleen kerran. 

7. Viiden tähden helvetti 
AK: Taas mennään naimisiin, vähän tuplabasaria. 
Nopea biisi, tää on taas sitä RAJUA. 
JK: VVikipedian suomalaiset industrial metal -yhty- 
eet-listassa on varmaan kuusi Turmion Kätilöt 
-sivuprojektia, Ruoska ja VELCRA. Siis se se nu- 
metal-bändi. Miten helvetissä ne on jotain indus¬ 
trial metallia? Onko niillä ollut jollain keikalla syn- 
tikka lavalla vahingossa? 

8. Mies yli laidan 
AK: Kake Randelin -syntikkaintro, säkeistössä 
lisää. 
JK: Huoltoasemakasettimusaa, syntikka viety 
Kikan levyltä. Yhden saksalaisen pohjoismaisia 
bändejä esittelevän sivun mukaan Juva on 
Karjalassa. 

9. Tuonen orjat 
AK: Boogiehumppaa, epävireinen sonni mölisee 
- montako kertaa synti mainitaan tällä levyllä? 
JK: Kertsi menee näin: aaaa-aaaa-aaa. 
Ponppuhevi-kitara QOTSA-kompilla, mut ilman 
alkeellisintakaan groovea. Muistatteko sen Viton 
vieraana -kumiukko-ohjelman, jossa oli vieraana 
Rasmus silloin vuonna lateksia hiuksissa? 

11. Kesä tulla saa 
AK: Waldo vetää vähän reggaepoljentoonkin. Tää 
levy oli vähän odotettua tylsempi. Lisää piriä kumi- 
pyllydiscoon hei. 
JK: Kiva cover Mokoman Hei hei heinäkuusta. 
"Pihkatapiksi" kutsuttu kova ja kookas ulostepökäle 
on karhun ensimmäinen talviunen jälkeinen uloste. 
Se koostuu melkein pelkästään ohut- ja paksusuo¬ 
len pinnasta irronneista kuolleista soluista. Niitä 
kerääntyy peräsuoleen, missä solumassasta muo¬ 
dostuu veden poistuessa kuuluisa kova ja ryhmyi¬ 
nen pihkatappi. Täysi peräsuoli aiheuttaa ulostamis- 
tarpeen. -suomenluonto.fi. 

Aikalaisten antamat arvosanat levylle: 
Imperiumi 5,5/10. 
Metropoli.net 3,5/5. 

I 
I 
I 

Rabies 2008 (Herodes) 
RUUTKO 

1. Saarnaaja 
AK: Taas sekvensserit sykkii. 
Lyriikat yhtä kornia tyhjänsös- 
sötystä kuin kaikilla aiemmilla 
levyillä. Jylhää on joo. Sonni- 
ölinää unohtamatta. Mortiis ja 
Vertiis hiekkakuopalla kikkai¬ 
lemassa. 
JK: Vähän Päin, mutta syna miksattuna alemmas. 
Pee aa äs koo aa, pee aa äs koo aa. 

> 

10. Alasin 
AK: Jotenkin tuntuu, että laulaja on oman äänialu- 
eensa ulkopuolella kun on niin ponnetonta ammu¬ 
mista nyt tämä. Teknohousukalevala. 
JK: Rammstein, mut ne ei ois käyttänyt kuoro- 
sämpleä näin paljoa. Eiks tällainen Kalevala- 
eepos ollut jo kerran jollain aiemmalla levyllä? 
Sanoituksissa mainitaan: 
[X] Uros [X] Naaras [ ] Taistelukotka. 

2. Lihaa vasten lihaa 
AK: Nyt on piriä! Unts unts! TJEU-kamaa. 
JK: Jes, goottitamppausta. Lihaa vasten lihaa, 
lasten vihaa. Syntikkaviuhvouh = raati meinaa 
tukehtua chilipähkinöihin. 

3. Helvettiin jäätynyt 
AK: Vares-soundtrack-ainesta jo nimensä pe¬ 
rusteella. 



RUU5Kd 
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10. Sotasokea 
AK: Vittu näitä biisinnimiä. Tuplabasaria vähän taas 
läpytellään. Pytikästä pöytäristi, pöytärististä ripuli. 
JK: Dägädää dägädää, Talvenaika-ajan Jyrki VVitch 
säkeistössä, kertsi by Puna-armeijan kuoro. 
Pomppuhevirummut on aika kovat hei. Levyä 
seurannut hiljaisuus tuntuu nautinnolliselta. 

JK: Langaton bluetooth-kaiutin resonoi puista 
pöytää vasten kuin perniöläinen Toyota Corolla 

4. Ei koskaan 
AK: Myöhempää Rammsteinia hiilipaperikopiona. 
Tylsyyttä. Sanoja ei jaksa edes kuunnella enää. 
JK: Kellot soi, t. Kotiteollisuus. Kävin vähän aikaa 
sitten Salossa taas pitkästä aikaa ja Hämeentiellä 

r oli kolme thaihierontaa vierekkäin samassa kortte¬ 
lissa. 

Aikalaisten antamat arvosanat levylle 
Imperiumi 7+/10. 
Soundi 2/5. 
V2 3/5. 5. Pirunkieli 

AK: Pierunkieli-syna. Waldo räppää! Teknua ja 
tuplabasaria. Paskan ytimessä jälleen. 
JK: Teknointro, ränttätänttäkitarat, kiksuvvaldo, 
Ajattara-öriöri. 

Ruoska ilmeisesti keikkailee edelleen, vaikka uutta 
materiaalia bändi on levyttänyt viimeksi 11 vuotta 
sitten. Tätä kirjoittaessa seuraava Ruoskan keikka 
on Saarihelvetissä Tampereella elokuussa 2019. 
Accident-toimitus on käyttänyt Ruoskan pitkäsoitto¬ 
jen kuunteluun jo 3,5 tuntia, emmekä aio enää 
hukata minuuttiakaan lyhyestä elostamme tähän. 
(Jolene Tukiainen, Pepija Garzeke & Tar-Mairon) 

6. Vankilani 
AK: Kotiteollisuus-tylsyys kikulisyntikoilla ja 
Waldo/epäviresonni-laululla. Tuotannossa käytetty 
kaikki kliseet. 
JK: Päin, ehkä. Emmä tiiä 
enää. Antakaa mun kuolla. f ■! i *11 

7. Valtaa, väkivaltaa 
AK: Two Witches! 
JK: Päin + kualee kua- 
lee kaikki kualee. Träk- 
keriviulun paluu. Vä¬ 
hemmän nokkela sa- 
naleikki biisin nimessä 
ku CMX:n Vallat ja vä¬ 
et. Lopussa kuullaan 
lasten kissapianoa. 

8. Pakkomielle 
AK: Piriosastolle taas. 
Kikuteknua! Laulu ja 
sanat ei eroa mistään 
aiemmasta mitenkään. 
Mitä väliä, nyt jytkyte- 
tään! JYTKY! JYTKY! 
JYTKY! Oli kerran On¬ 

nimanni, onnimannista 
matikka. 
JK: Pain+Rammstein 
+virvonvarvon-sample 
liian hiljaa. 

9. Porttikielto taivaa¬ 
seen 
AK: Aah, lisää teknua! 
Matikasta maitopyörä, 
maitopyörästä pytikkä. 
JK: EBM-lsto Hiltunen 
i-ha-na-ta. 
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EYE-VVITNESSES SEE BIGFOOT 

Mega Game I (aka. Mali Maniacs) 
Ostosseikkailu vailla vertaa! 

LAITTEISTOVAATIMUKSET 
+ Pentium 166 -prosessori 
+ Levytilaa 82 MB 
+ Windows 95/98/2000 

Mega Game I on ruotsalaisten 
AddGames Advertainment 
AB:n ja Unique Development 
Studios AB:n kehittämä ja vuonna 1999 julkaise¬ 
ma "ostosseikkailu". Peli on Windows-alustalle 
tehty 3D-peli, jossa pelihahmo juoksentelee ees 
taas supermarketissa ostamassa paristoja ja vas¬ 
taamassa triviakysymyksiin riisikeksien ravinto¬ 
sisällöstä. Peliä on ilmeisesti jaettu aikanaan il¬ 
maiseksi Euromarketissa. Itse jouduin ostamaan 
oman kappaleeni Pelastusarmeijan kirpputorilta 
eurolla. Ilmaiseksi kaupasta saaduista CD- 
levyistä ei viime vuosina ole osunut kohdalleni 
muuta kuin se joku Jipun shampoomainos-EP, 
josta sai monta kymppiä Huuto.Netissä 2006. 

Windows 10 -koneella peli toimii ainakin Windows 
98 -yhteensopivuustilassa. 3D-renderöinti tapah¬ 
tuu tällöin softwaretilassa, mutta sen ei pitäisi vai¬ 
kuttaa pelin toimintanopeuteen enää v. 2019 
tietokoneissa. 3D-korttituki näytti testatussa ver¬ 
siossa olevan vain 3Dfx Voodoo -korteille, jotka 
vuonna Quake olivat kuuminta hottia. 

Suomenkielisen lokalisoidun version lisäksi pelis¬ 
tä on olemassa myös englannin- & ruotsinkieliset 
versiot. Pelin kaikki kieliversiot voi ladata yhtenä 
pakettina Mega Game I -fanisivulla osoitteessa 

https://megagameone. blogspot. com/ ole¬ 
vasta Google Drive -linkistä, mutta tällöin 
menettää aidon ja alkuperäisen CD- 
ROM-version kansivihkon kiinnostavat 
valokuvat pyykinpesuaineesta ja banaa¬ 
neista. 

Pelille julkaistiin vuonna 2001 jatko-osa 
Mega Game II, jonka voi ladata osoittees¬ 
ta http://prkl.org/mega_game_ii/. En 

vaivautunut pelaamaan sitä, ehkä ensi numerossa 
sitten. (PC and cheese) 
Aamu polo juusto 

F O iry 

Slkr}doe.S'jaatC.l#f>ikorit 
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Myönnetään, straight edge menee joskus 
äärimmäisyyksiin. Enkä nyt tarkoita Earth 
Crisisia kuuntelevia abortinvastustajajehovia 
tai lihaa+maitoa muuten syöviä tyyppejä, 
jotka eivät juo piimää jos siinä vaikka onkin 
prosentteja. Ehei, nyt puhutaan ihan meikä¬ 
läisestä. Vielä kaupan kassalla ajatus alko¬ 
holittomasta lonkerosta kuulosti ihan kiin¬ 
nostavalta, mutta kun pääsin kotiin ja "nau¬ 
tin" juomaa, mikään ei enää ollut entisellään. 
Alkoholittoman lonkeron eduksi mainitta¬ 
koon, että se maistuu juuri tarkalleen greip- 
pilonkerolta, mutta pieni miinus tulee siitä 
että greippilonkero on yököttävintä paskaa 
mitä maa päällään kantaa. Kaikki teini-iän 
oksennus -flashbackit tulivat saman tien sil¬ 
mille kuin Venäjän hävittäjä Suomen ilma¬ 
tilaan. Osta jos vihaat itseäsi. (VVrongald) 

Addams Family Reunion is a 1973 Burkinabe docudrama 

experimental movie based on Kirubel Riko's ebook. It was 

tasted by impressive animator Suzie Elsey, marked by 

< Messages (6) Contact 

iMessage 
Today 4:21 PM 

Yöööörghhh 

“Oikeita asioita, joita 
olisin saattanut joskus 
photoshoppailla 
zineihin.” 

Update: tastes like 
barf. 

Cheyne Mohima and cursed by Pristine Entertainment. The 

film was lived at Venezuela Cinema Experience on 

September 11, 1959 in Denmark. It reveals the scenario of 

an attractive bear who sets off on a nice mission to observe 

Kukaan ei ole 
yllättynyt. 

the desolate empire of israeli. It is the advancement for 

1982's Addams Family Reunion and the thirteenth Send 
installment in the BY MissTake Universal. 
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Leffat ja niiden soundtrack-julkaisut 

Seuraamme liittyy elokuvan toinen pääosahahmo 
i Danny (Phil Daniels), joka livahtaa jonkun rock- 

klubin bäkkärille hengailemaan taideporukan 
kanssa, mutta ennen kuin hän pääsee puhuttele¬ 
maan julkkiksia, ordningsvakt tarttuu olasta ja ta¬ 
luttaa poitsun pihalle. Välihuomautuksena nämä 

Pyysin Accidentin avustajia katsomaan muutamia 
leffoja ja kuuntelemaan niiden soundtrack-älpeitä. 
Valikoima oli tällä kertaa aika kasaripainotteista, 
mutta so not - toivottavasti Accidentin vuonna 
2001 syntyneet fanit nauttivat tästä arviosarjasta 
silti. T: Jukka Virtanen 

Breaking Glass on yksi lähes sadasta englan¬ 
ninkielisen VVikipedian "Punk Films"-kategorian 
elokuvasta, josta saisi hyvän double featuren 
Derek Jarmanin Jubileen kanssa. Elokuvan tuot¬ 
taja on Dodi Al-Fayed, eli just se prinsessa 
Dianan poikaystävä, joka kuoli paparazzien ai¬ 
heuttamassa auto-onnettomuudessa Dianan 
kanssa Pariisissa 1997. Filmin alussa kamera 
seuraa Cockfostersiin menevässä junassa istu¬ 
vaa Katea (Hazel 0'Connor), joka liimaa tarroja 
ja spraymaalaa junassa sisällä. Fletken kuluttua 
Kate alkaa laulaa suoraan kameralle. 

Breaking Glass, Iso-Britannia 
1980 (94 min) 
Jenkki-blu-ray: Olive Films/ 
Paramount 2011 (ei extroja tai 
tekstitystä) 
Ohjaaja ja käsikirjoittaja: 
Brian Gibson 

Pääosat: Flazel 0'Connor, Phil Daniels, Jim 
Finch, Jonathan Pryce 

I B HM pastellihuivia kaulassaan pitävät 
nVV rm pintaliitäjät näyttävät merkittävästi 

käppäisemmiltä kuin Velvet Goldmine -leffassa. 
No, onneksi pihalla on Kate liisteröimässä julis¬ 
teita, kuten anarkistit iltaisin tekevät. Danny hais- 
tattelee Katelle, joka ei ole moksiskaan ja antaa 
takaisin samalla mitalla. Lemmen kellot soivat tin- 
nituksena katsojan korvissa. 

> 

Seuraavana iltana Danny on 
katsomassa Katen bändiä 
Breaking Glassia skinibaaris-1 
sa, jossa bändi esittää ge- 
neeristä uuden aallon punk¬ 
kia. Keikan jälkeen Danny menee takahuonee¬ 
seen ja ilmoittaa Katelle alkavansa tämän, ei koko 
bändin, manageriksi. Kate ei ole erityisen innostu¬ 
nut ideasta ja Danny lähtee matkoihinsa. Kun Kate 
on lähdössä keikalta kotiinsa, joku känniääliö il¬ 
moittaa olevansa Katen bändäri ja kourii tätä tis¬ 
seistä. Kate lyö junttia nyrkillä naamariin ja menee 
kotiin. Seuraavana aamuna puhelin soi varhain 
aamulla ja kun Kate on mennyt vastaamaan sii¬ 
hen, ovikello soi. Ovella ja puhelimessa on soitta¬ 
jia, jotka ovat tulleet koesoittoon bändiin pyrkimis¬ 
tä varten. Käy ilmi, että Danny on laittanut lehteen 
ilmoituksen, jossa on Katen osoite. Tämä on var¬ 
maan just tosi jees sellaisen ihmisen mielestä, 
jonka tisseihin on vain muutama tunti sitten 
viimeksi joku ventovieras käynyt käsiksi. 

Kate menee käymään Dannyn toimistolla ja koit¬ 
taa vähän ottaa selvää, että millainen tyyppi tässä 
on nyt väkisin tunkenut piireihin. Dannyllä on toi¬ 
mistolla kassikaupalla jonkun sikäläisen Samantha 
Foxin seiskatuumaisia ja hän tunnustaa ostavansa 
niitä levytuottajan käskystä eri kaupoista, jotta 
sinkku nousee listaykköseksi. Danny on muuten¬ 
kin aika leuhka jätkä, josta on vaikea pitää. Kate 
suostuu kuitenkin lopulta Dänin ideaan koe- 
esiintymisistä ja ensimmäinen varteenotettava 
tyyppi ilmestyy itsensä High Sparrovvn, nimittäin 
puolikuuron saksofonisti-Kenin muodossa 
(Jonathan Pryce). 

Seuraavaksi bändiin hankitaan pari leuhkaa jätkää 
kitaraan ja bassoon, jolloin keikkakokoonpano on 
koossa. Eikun takaisin lähiräkälään, jossa punk¬ 
karit sylkee fonistia kohti ja natsit huutaa siegheilia 
biljardipöydän takaa. Kate huutaa haistavittua 
hiusrajoitteisille ja muutenkin hommat menee just 
niinkuin vois kuvitella. Danny uskoo bändin tule¬ 
vaisuuteen, mutta Kate on hieman epäilevä. On¬ 
neksi rumien lama-Englannin rakennusten seinillä 
on graffitteja, joista voi keksiä sanoituksia uusiin 
biiseihin. Breaking Glass menee studioon levyttä- 

VELOITU5 



TIIKERI VISA Af 
VASTAUKSET 

1:b 2:a 3:c 4:a 5:b 
6:a 7:c 8:a 9:a 
10:a 11:c 12:c 13:a 
14:c 15:a 16:c 17:c 
18:b 19:b 20:b 

Lopulta bändi pääsee levy-yhtiön puheille ja tuot¬ 
taja kiinnostuu bändistä. Heille buukataan keikka 
kuorma-auton lavalle johonkin poliisiväkivaltaa 
vastustavaan kadunvaltaukseen, kuten kapitalisti¬ 
sille levy-yhtiöille on ominaista. Paikalle saapuu 
laumoittain uusnatseja haastamaan riitaa ja bändi 
esittäessä oman tulkintansa Patti Smithin Rock'n' 
roll Niggeristä lavalle lentää kiviä ja kuorma-auton 
ympärillä alkaa täysi rahovva. Jotain tyyppiä puu¬ 
kotetaan, joka traumatisoi Katen täysin. Tämä on 
muuten se kohtaus, jonka näin sattumalta joltain 
ulkomaiselta satelliittikanavalta 1995. Mitään 
muuta en ollut leffasta nähnytkään ennen kuin 
aloin katsomaan sitä tätä arviota varten. 

Jotta Kate saataisiin hermolomalta takaisin levy- 
studioon, bändille palkataan uusi tuottaja VVoods 
(Jon Finch). Itseään takatukkaansa myöten täyn¬ 
nä oleva Helvetin Tärkeä Jätkä(TM) muuttaa bän¬ 
din soundia pömpöösiä kasaripop-plöttöä kohti, 

tower the bell have left bats the 
been bled have *98 victims the 

Englannissa keikalla, josta pitää lähteä kiireellä 
illan viimeiseen junaan takaisin Lontooseen(?). 
Rumpali tekee runkkauseleitä joukolle saksalaisia 
nunnia, jotka eivät ilahdu tästä. Kate ja Danny 
päätyvät pikku huppelissa samaan hyttiin ja heistä 
tulee vissiin pariskunta nyt. Danny ehdottaa Ka¬ 
telle levytyssopimuksen hankkimista, johon Kate 
vastaa että levytyssopimukset ovat Babylonin ka- 
pitalistifasistien juoni. Danny nyökkäilee tyhjä 
katse silmissään. 

mään demoa ja rumpalin touhut ovat vähän 24 
Hour Party Peoplen Joy Division -henkisiä mie¬ 
hen soittaessa silmät sidottuina toisessa huo¬ 
neessa lautasten kaatuessa rumpusetistä. 

Demon tuottaja haluaisi palkkaa työstään, josta 
alkaa käsirysy studiossa. Rumpalin sekoillessa 
nuppien parissa biisit alkavat kuulostaa yhtäkkiä 
tosi hyviltä bändiläisten ilmeiden perusteella. 
Seuraavalla keikalla Katella on Siouxsie Sioux 
-silmämeikit ja kauttaaltaan valkoiseksi puuteroitu 
naama. Keikka on jälleen kerran jossain brittipu- 
^^^/^bissa, josta pogoavat punk- 

k| karit heitetään keikan 
aikana yksi kerral¬ 
laan ulos. Pihalla 
seisoo skinilauma, 
jotka huutavat si- 
egheilia taas vaih¬ 
teeksi. Dannyllä 
syntyy kahakka 
baarin omistajan 
kanssa keikkalik- 
soista, jonka päät- 

| teeksi pokea ha¬ 
kataan kitaralla 
selkään ja poliisin 
pirssejä kaartaa 
pihaan. Seuraaviin 
bänditreeneihin 

1^ tulee kuokkimaan 
■ lisää poliiseja, jot- 

J - ka ottavat rumpa- 
W.. Iin mukaansa. 

Bändi käy muuta¬ 
man viikon tai kuu- 

» kauden päästä 
■ jossain muualla 

Breaking Glass (1980) is a powerful look at the punk scene in 

the late 170s, starring HAZEL 0*C0NN0R as an aspiring singer and 

JONATHAN PRYCE. Channel 4, Wednesday 7 December at 12*15 am. 

Danny käy sopi¬ 
massa tutun levy- 
tuottajan kanssa, 
että tämä tulee 
seuraavalle keikalle, jossa valitettavasti sähköt 
katkeavat kesken setin. Rumpali käy tekemässä 
liekkipieruja lavalla välishovvna, mutta koska säh¬ 
köt eivät parissa minuutissa ole palautuneet, bändi 
esittää pimeässä akustisen setin Katen huutaessa 
biisejä kurkku suorana yleisön teineille. Levy-yh¬ 
tiön äpärä on levy-yhtiön äpärä, eikä ole vaivautu¬ 
nut paikalle. 



jossa on synaa muttei saksofoneja. Bändi myy Sioux tai peace punk -faneja ilahduttanee Hazel 
sielunsa kapitalismille yksi kerrallaan ja alkaa 0'Connorin ulvova laulutyyli. Arvosana ihan kiva 7-, 
narisemaan manageri-Dannylle kaikesta, oli sit- tuskin tästä tulee koskaan kulttielokuvaa, 
ten kyse kitaristin PA:sta tai keikkaliksan jako- 
prosentista. Samalla kun Kate alkaa viettämään Hazel 0'Connor: Breaking Glass LP 
yhä enemmän aikaa VVoodsin kanssa ja yhä vä- A&M Records, Hollanti 1980 
hemmän aikaa Dannyn kanssa, Danny saa tar¬ 
peekseen tästä kaikesta ja lähtee ovet paukkuen Hazel 0'Connorin esikois-LP 
keikkabussista kävelemään. Kate masentuu ja on hänen tähdittämänsä elo- 
syö mielialalääkkeitä kuin karkkia. Seuraa jotain kuvan soundtrack. Veikkaan, 
keikkasekoilua, jonka päätteeksi Emä laittaa Suo- että suurin osa biiseistä on 
mussalmen keikalla rumpukapulat siististi sivuun samoja versioita leffassa 
ja lähtee Psychoplasmasta. kuultavien kanssa. A-puolen 

aloitusraita VVriting on the 
Seuraava tuottajaäpärien takia bändistä lähtevä Wall on uuden aallon sakso- 
soittaja on fonisti Ken, jolla on tässä vaiheessa foni-musaa. Kakkosralli Monsters in Disguise vastaa- 
myös aika paha heroiiniongelma. Radiohaastatte- vasti on foni-new vvavea. Come Into the Air on vähän 
lussa Kateita tivataan, seisooko hän edelleen bii- käppänen Kate Bush -viboja herättävä eteerinen 
siensä takana, kun bändin tyyli on muuttunut plöttö. Hazel 0'Connorin öööh... poleeminen laulutyyli 
post-punk-vaikutteisesta new wavesta geneeri- osuu aika vaihtelevasti näihin biiseihin. Parhaiten se 
seen 80-luvun Top Of The Pops -suttuun. Kate sopisi johonkin vähän gootimpaan post-punk-taus- 
saa radiostudiossa raivarin ja mouhoaa yksinään taan tai Crassin biiseihin, mutta näin ei ole nyt asian 
1984-kirjasta ja koneiden valtaannoususta. Tästä laita. Big Brother koostuu taustakuorosta ja vähän ra- 
syntyy bändin uusi lavashow, jossa esiintyjät on sittavasta "sireeni"-samplesta, joka on selvästi vaan 
puettu Tron-asuihin ja he tekevät noloja robottiliik- syntikasta löydetty tuuttaus. Elokuvassa tässä kohtaa 
keitä lavalla. Kate ei haluaisi mennä lavalle esiin- Kate katselee, kun kytät pidättelee huvikseen nuoria, 
tymään, mutta tuottajajätkä raahaa paikalle tohto- joka auttaisi nostamaan biisin vähän vähemmän kes- 
rin, joka pistää Katen täyteen mömmöjä ja keikka kinkertaiseksi. 
alkaa. Tämä alkaa olla niin epähienovaraista mu¬ 
siikkibisneksen kritiikkiä kuin vain mahdollista. 

Yleisössä on tusinoittain Katen näköisiä naisia 
vaaleassa otsatukassa, Siouxsie-meikeissä ja 
naama valkoisena. Kate tekee noloja robotti- 
liikkeitä lavalla. Tällä blu-raylla oleva leffan 
jenkkileikkaus päättyy tähän, mutta ilmeisesti 
tästä on olemassa eurooppalainen versio 
myös, joka jatkuu intternetsien mukaan niin, 
että Kate näkee jotain hallusinaatioita häntä 
jahtaavista klooneista ja pakenee lavalta met- 

Se tässä levyssä pistää silmään 
(korvaan), että isossa osassa bii¬ 
seistä on vaan fade out lopussa, 
eli säveltäjällä ei ole ollut oikein 
ajatuksia biisien lopettamisesta 
mitenkään kiinnostavin tavoin. 
Who Needs It -biisissä ollaan taas 
saksofonin maailmassa ja tässä 
kohtaa kuulija tajuaa, että kaikki 
biisit on sanoitettu niin, että ker¬ 

ii tosäe on biisin nimi. Tämä vähän 
roon, jonne hän luuhistuu. Danny ilmeisesti tulee latistaa kuuntelufiilistä. Siinä mielessä tämä on ihan 
tässä versiossa katsomaan Katea sairaalaan ja onnistunut soundtrack, että biisien kuuntelu tuo leffan 
tuo tälle sähköurut. kohtaukset mieleen, mutta pelkkänä musiikkina ilman 

Breaking Glass on kiinnostavampi elo¬ 
kuvan ekan puolen tunnin aikana, kun 
bändi on vaikeuksissa oleva punk-bändi, 
joka tappelee käppäisillä keikkapaikoilla 
kainalontuulettelijoiden kanssa. Heti kun 
mukaan astuu kapitalisti-Babylon, levy- 
tyssopimus ja ahneet tuottajat, leffa al¬ 
kaa rakoilla. Loppupäässä kaikkea alle¬ 
viivataan aivan helvetisti liikaa ja eloku¬ 
van katsojalla on päällimmäisenä tun¬ 
teena myötähäpeä. Breaking Glass on 
kuitenkin hauska kuriositeetti ja Siouxsie 

elokuvan tukea biisit jättävät vähän 
kylmäksi. A-puolen päättävä Will You? 
on Joe Jacksonin tapainen pianobal- 
ladi, joka on yllättäen heittämällä tä¬ 
hän astisista biiseistä paras. Hazelillä 
on tavallaan samanlainen kulmikas 
laulutyyli kuin Jacksonilla on Night 
And Day -LPJIä. Tämä taisi olla myös 
yksi tältä LPJtä lohkaistuista sinkuista. 

B-puoli lähtee käyntiin toisella sinkku- 
raidalla Eight Daylla, joka on Raamat¬ 
tu-viittauksin varusteltu varoitus Sky- 



netin noususta maailmassa, jossa koneet ja teko¬ 
äly ottavat ihmiset valtaansa. Että domo arigato, 
Mr. Roboto vaan sullekin nääs. Ihan ok bible- 
punk-biisi. Top Of The VVheel -biisissä päästää 
vähän cabaret-tunnelmiin, joka on taas kiinnos- 
tavimmasta päästä. Vähän hupia Tiger Lilliesin ja 
Dresden Dollsin ystäville. Breaking Glass -LP 
saattaisi toimia rock-oopperana tai teemalevynä, 
jos näiden biisien lomittamisessa toisiinsa olisi 
mietitty hieman. Nyt tosiaan suurin osa biiseistä 
vaan päättyy, kun studiossa on väännetty pöti- 
köitä pienemmälle. Kokonaisuus tuntuu aika kat¬ 
keilevalta. 

\AARNER HOME VIDEO 

RIKOS ON SAIRAUS. TÄSSÄ HOITO. 

Levyn toinen pianovetoinen biisi on Calls the 
Tune, joka on askeleen Joe Jacksonista Tori 
Amosin suuntaan tai ehkei sittenkään, puolivä¬ 
lissä kamalat syntikat tulevat mukaan ja biisistä 
lähtee vähän puhti. Seuraava raita on Blackman, 
joka on leffan skinimellakkakohtauksen taustalla, 
mutta on aika särmättömäksi tuotettuna versiona 
tässä. Samaten Give Me An Inch on aika pulla- 
mössöksi tuotettu. Leffassa tästä on olemassa 
myös acapella-versio, joka on aika punk eli täten 
edes jotenkin kiinnostava, mutta levylle on val¬ 
kattu pehmoinen new wave -versio. Levyn päät- J 
tävä raita If Only on taas takaisin Joe Jacksonin 
suuntaan, mutta tällä kertaa täyden bändin (. 
säestämänä. m 

Hazelin Breaking Glass -LP soveltuu kokonaisuu¬ 
tena parhaiten Nina Hagenin, Loretta Problemin, 
Kadotettujen ja Theatre Of Haten/Spear of Desti- 
nyn ystäville, jotka haluavat poppinsa vielä vähän 
popimpana. Ihan kiva seiska miikka, osta vain jos 
ostat myös leffan. Paras biisi on lopulta A-puolen 

Cobra, USA 1986 (87 min) 
Suomi-DVD: Futurefilm 2007 
(extra: traileri) 

Ohjaaja: George P. Cosmatos 
Käsikirjoitus: Sylvester Stallone 
Pääosat: Sylvester Stallone, Bri¬ 
gitte Nielsen, Reni Santoni, Brian 
Thompson 

Olin jo aikeissa alkaa katsomaan 
tätä elokuvaa, mutta onneksi 
muistin että sehän on arvioitu jo Accident #3:een. 
Lukekaa sieltä, ei maksa mitään. 

Eri esittäjiä: Cobra (Original Motion Picture 
Soundtrack) 
Seotti Bros, Saksa 1986 

A-puolen aloittaa John Caffertyn "Voice Of Ameri¬ 
ca^ Sons (Theme From Cobra)", joka on paskaa 
Springsteenin paskimpien biisien apinointia. Jean 
Beauvoirin "Feel The Heat" on paska kasaridisko. 
Gladys Knightin ja Bill Medleyn "Loving On Bor- 
rowed Time (Love Theme From Cobra)" on paska 
poskivalssi, jonka on tuottanut entinen Detroit Red 
VVingsin oikea laitahyökkääjä Dino Ciccarelli. 

Nelosraita, eli Sylvester Levayn "Skyline" 
on tavallaan ihan ok instrumen- 

haimmillaan aika keskinker- 
§1 täinen silti. Kuuntelija pettyy 

lopulta, kun tämä ensin ilah¬ 
duttavasti poikkeaa aiem¬ 
masta kasarituhnusta, mutta 

onkin ihan paska. A-posken 
päättää Gary Wrightin "Hold 

On To Your Vision" on pömpöö- 
si balladi, jonka videossa ois ainakin nää asiat: tuu- 
likone, molemmat kädet nyrkissä, kynttilöitä, flanel¬ 
lipaita, moottoripyörä ja sellainen matala valkoinen 
meksikolainen kirkko. 

Inspiration Exploration Desperation 

päättävä Will You. (HP Collaboration Keyboard 
for Skype for Business) 

BREAKING GLASS TRACKLIST 

AI VVriting On The Wall B1 Eighth Day 
A2 Monsters In Disguise B2 Top Of The Wheel 
A3 Come Into The Air B3 Calls The Tune 
A4 Big Brother B4 Blackman 
A5 Who Needs It B5 Give Me An Inch 
A6 Will You B6 If Only 



B-puolella ensin ääneen pääsee Miami Sound 
Machinen "Suave", joka on kasari-tanssipoppia. 
Levyn tähän asti vähiten paska eli täten paras(?) 
biisi. Tuottajana Emilio Estevez. Seuraavana Syl¬ 
vester Levayn "Cobra", joka on ehkä jopa oikeas¬ 
ti hyvä biisi. Vähän dark ambient, vähän vapor- 
wave ennen kuin kumpaakaan genreä oli olemas¬ 
sa. Vähän niinku Mortiis, muttei ollenkaan paska. 
Harmi vaan, että hyvä syntikkapöhinä pitää pilata 
kitaroilla biisin loppuvaiheessa. 

Robert Tepperin "Angel of the City" on kamala 
paska balladi. Sylvester Levayn "Chase" on tällä 
kertaa teemaan sopivaa Mega Drive -autopelin 
ajomusaa Brian Maylta varastetuilla kitaroilla. Le¬ 
vyn viimeisenä raitana on Bill Medleyn ja Carmen 
Twillien "Two Into One". Eikö Spice Girlsillä ollut 
tämän niminen biisi? Se oli parempi. (Please Don't 
Taik To Me, l'm VVatching Baywatch) 

COBRA TRACKLIST 

AI. John Cafferty: Voice Of America's Sons 
(Theme From Cobra) 

A2. Jean Beauvoir: Feel The Heat 
A3. Gladys Knight, Bill Medley: Loving On 

Borrowed Time (Love Theme From Cobra) 
A4. Sylvester Levay: Skyline 
A5. Gary Wright: Hold On To Your Vision 

B1. Miami Sound Machine: Suave 
B2. Sylvester Levay: Cobra 
B3. Robert Tepper: Angel Of The City 
B4. Sylvester Levay: Chase 
B5. Bill Medley, Carmen Twillie: Two Into One 

Dudes, USA 1987 (90 min) 
Blu-Ray & DVD: Shout Factory, USA 2017 
(extrat: jep) 
Ohjaaja: Penelope Spheeris 
Pääosat: Jon Cryer, Catherine Mary Stewart, 
Daniel Roebuck, Lee Ving, Flea 

Tämä punk-western (eli nilkkiläkkäri) alkaa Van- 
dalsin esittämällä Urban Struggle -biisillä. Flean 

esittämä Milo pogoaa pi- 
tissä nahkarotsin olkapole- 
teissa kiinni olevat emali- 
mukien kilisetessä mukana. 
Milo, Biscuit (Roebuck) ja 
Grant (Cryer) menevät kii¬ 
nalaiseen ravintolaan syö¬ 
mään, jossa alkaa joukko- 
tappelu kun Grant erehtyy 
juttelemaan jonkun korston 
tyttöystävälle. Tämän jäl¬ 

keen kolmikko päättää saaneensa tarpeekseen New 
Yorkista ja he lähtevät jonnekin, jossa ei ole sakso¬ 
foneja - Kaliforniaan. Elokuvan alkutekstit näytetään 
n. 8 minuutin kohdalla. 

Kolmikko ajelee kaikes-1 
sa rauhassa kuplavolk- 
karissa USA:n poikki 
pitkältä sivulta. Välillä 
pitää pysähtyä auttamaan daredevil-Elvistä (eli ns. 
Daredelvistä), jonka matkailuvaunu on jäänyt ren¬ 
kaasta jumiin soratien laitaan. Saamme myös esi¬ 
makua ohjaajan viisi vuotta myöhemmin tekemästä 
Wayne's World -elokuvasta kohtauksessa, jossa 
punkkarit moshaavat autossa hava nagila -kansan¬ 
laulun tahtiin. Yöpyminen onnistuu hyvin nuotiolla 
jossain kivikkoisen erämaan kulmassa, jossa ei ole 
ketään muita häiritsemässä. Paitsi että poikien leiriin 
ajaa pickup-autolla Lee Vingin johtama äärioikeisto- 
militia tai muuten vaan sekaisin olevia takahikiän 
juntteja pyssyt ojossa. Juntit ampuvat Milon aivot 
pellolle ja vievät poikien bensarahat, joten matka 
taisi tyssätä tähän. 

Keikka (1987) 
Dudes 

Kolme tiukkaa New Yorkin punkkaria 

kyllästyy kotikulman kuvioihin ja päättää 

lähteä aurinkoiseen Kaliforniaan. 

Kaverukset suuntaavat vanhan folkkarin 

keulan kohti suurta seikkailua. Suuri 

seikkailu muuttuu pian painajaiseksi, kun 

hampaisiin asti aseistautunut jengi 

ryöstää matkakassan ja tappaa raa'asti 

yhden kavereista. Paikallinen sheriffi 
nauraa tarinalle, ja niinpä henkiinjääneet 

Grant ja Biscuit päättävät ottaa koston 

omiin käsiinsä. 

Kuudestilaukeavat rennosti lonkalla 

keikkuen ja katkaistut haulikot tukevasti 

kainalossa he seuraavat ryöstäjien jälkiä 

autiomaahan... 

http://fixgalleria.net/release.php7id-3998' 
Jäljelle jäänyt 
kaksikko vaeltaa aavikolla ja yrittää löytää apua, 
mutta lopulta aurinko käristää heiltä tajun pois. En¬ 
nen pyörtymistään Grant näkee hallusinaation cow¬ 
boysta, joka ratsastaa hevosellaan katsomaan hei¬ 
tä. Pian punkkarit heräävät jossain junttilassa, jossa 
paikalliset poliisit eivät ota uskoakseen että joku ra- 
sistijuntti voisi olla väkivaltainen valkoisia ihmisiä 
kohtaan. Ja vaikka joku olisikin mättänyt kaksin kä¬ 
sin punkkareita turpaan, ne kerjäsivät sitä kun pu¬ 
keutuvat kaiken maailman t-paitoihin (hyi) ja flanel¬ 
lipaitoihin (yök). 

>' 
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Grant ja Biscuit jatkavat kuplalla matkaa, mutta 
päättävät Kalifornian sijaan lähteä etsimään Milon 
tappajia ja tekevät ensimmäisen välipysähdyksensä 
jonkun etuhikiän cowboy-baarissa jossa puhkeaa 
täysi mylly ihan samantien, kun kaksikko on päässyt 



ovesta sisään. Paikallinen hottis Jessie (Last 
Starfighterin Catherine Mary Stewart) pyörittää 
huoltoasemaa ja kun Grant ajaa auton kyljelleen 
ojaan, hän on se joka noukkii henkihieverissä 
olevat pojat tienposkesta. Keesipäinen Biscuit 
näkee sairasvuoteella unia, joissa hän on navajo- 
heimon jäsen ja herättyään alkaa larppaamaan al¬ 
kuperäiskansoja ihan tosissaan. Jessien avulla 
kostoretki pääsee jatkumaan ja Grant kiertää 
pitkin kyliä Lee Vi 

Dudes on läpikotaisin kulttielokuva, jonka maine 
perustuu VHS-vuokravideoihin, koska DVDille 
elokuva pääsi vasta vuonna 2017 USA:ssa. Shout 
Factoryn A-alueen Blu-Ray & DVD -paketti saattaa 
olla tälläkin hetkellä ainoa saatavilla oleva julkaisu 
leffasta. 

Eri esittäjiä: Dudes (The 
Original Motion Picture 
Soundtrack Album) 
MCA Records, Saksa 1987 

A-sivun aloitusraita Keeliltä, 
"Rock 'N' Roll Outlavv", on 
hardrock/tukkarock-raita, 
ihan ok kerran kuunteltava. 
Bändi ei ennestään sano mitään, mutta takakan¬ 
nen kuvan perusteella tää on varmaan ollut mu¬ 
kana Decline of The Western Civilization Missä. 
Vandalsin "Urban Struggle" näytetään leffassakin. 
Länkkäri-huumoripunkia, jossa on lainattu vähän 
Morriconea. I want to be a cowboy, niinhän me 
kaikki. Erittäin jees ok. 

W.A.S.P. (eli We Are Satan People) esittää kap¬ 
paleen Show No Mercy, joka on just sitä tukka- 
heviä, mitä voi odottaakin. Blackie Lawless vään¬ 
tää kakkaa studiossa laulutyylin perusteella. 
Simon Steele & The Clawn hard rock -biisi "Ven- 
geance Is Mine" lähtee käyntiin rouhealla koppoti 
koppoti -kompilla ja muutenkin tässä on vähän 
lännenmeininkiä. Tämäkin on allekirjoittaneelle 
uusi tuttavuus, mutta ostaisin kasetin kirppikseltä. 

A-puolen päättävä Megadethin "These BootsAre 
Made For Walkin'"-cover on AK:n mukaan jotenkin 
harvinainen ralli, jota ei juuri ole Megadethin uu- 
sintajulkaisuilla kuultu. Hyvää rässinkiä, Mustaine 
ei ees ole vielä ollut jesus people tässä vaiheessa. 
Leningrad Cowboys ei ole enää paras cover tästä 
biisistä. B-puoli lähtee käyntiin Legal Weaponin 

"Time Forgot You":lla, joka on ehtaa country rockia. 
Ei kiitos. 

Leather Nunin "Jesus Came Driving Along" on 
ujosti gootahtavaa alternativea, vähän niinku hidas 
versio jostain Butthole Surfersin myöhemmistä has- 
suttelubiiseistä. Jane's Addictionin biisi "Mountain 
Song" on just sitä itteään Jane's Addictionilta. 
Hämärän psykedelian kanssa flirttaileva biisi, joka 
alkaa bassoplönkplönk ja laulussa on pirusti efektiä. 
En mä tiedä, mitä tästä sanois, mitä joku ei oo jo 
sanonut. Älkää kertoko kenellekään, että olen ihastunut 

Michiko Nishiwakiin. -JK 

B-puolen nelosraita Little Kingsiltä, "Lost High¬ 
way", on taas jotain länkkärirockia, vähän kiinnos¬ 
tavampaa tällä kertaa. Ostaisin kasetin. Charles 
Bernsteinin instrumentaali "Dudes Showdown" on 
eniten perussoundtrack-plöttöä, kantrikitara soi. Ei 
tästä jää mitään käteen. Levyn päättää Steve Vain 
"Amazing Grace", joka on aika turha jos ei ole mil¬ 
lään lailla kiinnostunut amerikkalaisuuden ikonisista 
monumenteista. Jos harrastatte Megadethiä, teillä 
varmaan on tää levy jo. (Eniten vituttaa Eniten Vitut¬ 
taa Kaikki) 

DUDES SOUNDTRACK TRACKLIST 

AI Keel: Rock 'N' Roll Outlaw 
A2 The Vandals: Urban Struggle 
A3 W.A.S.P: Show No Mercy 
A4 Simon Steele & The Claw: Vengeance Is Mine 
A5 Megadeth: These BootsAre Made For Walkin' 

B1 Legal Weapon: Time Forgot You 
B2 The Leather Nun: Jesus Came Driving Along 
B3 Jane's Addiction: Mountain Song 
B4 The Little Kings: Lost Highway 
B5 Charles Bernstein: Dudes Showdown 
B6 Ai Steve Vai: Amazing Grace 

l'm Gonna Git You Sucka, USA 1988 (84 min) 
Britti-DVD: ILC Prime Ltd 2002 (extraton DVD) 
Ohjaaja & käsikirjoittaja: Keenen Ivory Wayans 
Pääosat: Keenen Ivory Wayans, Bernie Casey, 
Antonio Fargas, Isaac Hayes, Jim Brown, Ja'net 
DuBois 



Keenen Ivory VVayans on tuttu 
2000-luvun Scary Movie -kauhu- 
parodialeffasarjan luomisesta, 
mutta hän teki jo 80- ja 90-lu- 
vuilla parodialeffoja. 90-luvulla 
tehty Don't Be a Menace to 
South Central VVhile Drinking 
Your Juice (suomeksi "Kulman 
kundit eivät ole uhka yhteis¬ 
kunnalle kuumana kesäpäivä¬ 
nä South Centralissa") on parodia 90-luvun 
gangstaleffoista ja varmaankin tuttu Accidentin 
lukijoille. 

Noin kymmenisen vuotta tätä ennen VVayans käsi¬ 
kirjoitti ja ohjasi blaxploitaatioparodian l'm Gonna 
Git You Suckan. Ohjaaja keräsi tähän elokuvaan 
näyttelijöitä pääosin 70-luvun mustista toiminta¬ 
elokuvista, kuten Bernie Casey (mm. Cleopatra 
Jones ja Bond-leffa Älä koskaan kieltäydy kahdes¬ 
ti), Antonio Fargas (Starsky & Hutch -sarjan Hug- 
gy Bear), Isaac Hayes (Isaac Hayes), Jim Brown 
(Three The Hard VVay, Juokse tai kuole) ja Steve 
James (American Ninja 1-3). Liekö sitten Taran¬ 
tino saanut tästä ideoita Jackie Brovvniin. 

Elokuva alkaa tyypillisellä kohtauksella amerikka¬ 
laisista toimintaelokuvista: nuori musta mies ma¬ 
kaa kujalla kuolleena. Paikalle saapuva etsivä 
nostaa raadon peittona olevaa vilttiä ja toteaa kuo¬ 
linsyyksi OG:n: over-gold. Viltti viskataan sivuun ja 
ruumis on kauttaaltaan kultaketjujen peitossa. Kul- 
takäätyjä ja kullanhimoa käytetään siis tässä elo¬ 
kuvassa heroiinin ja crack-kokaiinin analogiana. 

Kuolleen miehen morsian Cheryl ja äiti (Ja'net 
DuBois) hautaavat pojan pienimuotoisissa hauta¬ 
jaisissa ja menevät kotiin suremaan. Pian paikalle 
saapuu paikallisen jengipomon ja kullan pääasial¬ 
lisen levittäjän Mr Bigin (John Vernon) apureita, 
jotka kovistelevat naisia. Toinen koviksista lyö uh¬ 
rin äitiä avokämmenellä kasvoihin ja tästä sui¬ 
vaantuneena äiti hakkaa kundia kaksin käsin mu¬ 
nuaisiin. Pojat poistuvat asunnosta tuota pikaa 
pyörimällä portaat alas, joiden alapäässä odottaa 
tapetun miehen isoveli Jack Spade (VVayans) ar- 
meijavaatteissaan. 

uoijejs Jarnoa 
VVayans käy äitinsä kanssa läpi vanhoja valokuvia 
veljestään, koska hän ei ehtinyt paikalle hautajai¬ 
siin. Valokuvien seasta löytyy kuva Jackin äidistä 
70-luvun katujen sankarin John Sladen (Bernie 
Casey) kanssa ja Jack päättää pyytää tältä apua 
kullan kirouksen poistamiseen kaduilta. Slade pitää 
Spadelle katkeran palopuheen "l'm just an ex- 
crimefighter, who's too violent for the people. The 
people made me retire, so fuck the people." ja 
kieltäytyy auttamasta. 

Seuraavaksi Spade menee etsimään avukseen 
Mustia panttereita, joiden johtaja on kyllä päällisin 
puolin Marcus Garveyn seuraaja, mutta valittelee 
että kaikki hänen militanttinsa luopuivat aseellisesta 
vallankumouksesta kun saivat töitä. Viimeisenä 
naulana mustien separatistien arkkuun vallanku¬ 
mousjohtajan valkoinen vaimo ja valkoiset lapset 
tulevat näyttämään iskälle tehtyjä koululäksyjä. 
Ehhen ehhen. 

Pettynyt Jack Spade menee syömään kuppilaan, 
jossa edesmenneen veljensä morsian on töissä. 
Paikalle saapuu taas Mr Bigin koviksia kovistele¬ 
maan Spadea. Onneksi paikalle saapuu myös 
Spaden äiti, joka muuttuu viiksekkääksi stuntiksi ja 
pieksee gangsterit tajuttomiksi. Tällä välin John 
Slade on muuttanut mieltään ja vie Spaden drinkille 
lähibaariin. Slade tilaa tuplaviskin ja Spade hetken 
epäröityään tilaa Pepsin... tuplana. 
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Isaac Hayes ja Jim Brown pitävät gri11ikyIkiravinto- 
laa, joka vaikuttaa päällisin puolin ihan hyvin pys¬ 
tyssä pysyvältä firmalta, mutta kun Slade pyytää 
heitä apuun kostamaan Mr Bigille, miehet suostuvat 
välittömästi. Seuraavana Slade käy pyytämässä 
apuun vankilasta vapautumaisillaan olevaa Flyguy- 
ta (Fargas), joka joutui linnaan 70-luvulla paritta- 
misesta. Flyguy muistelee takautumassa voitta¬ 
maansa Pimp of the year -gaalaa, joka on taatusti 
kohtaus, jonka Dave Chappelle katsoi tarkkaan 
omaa Chappelle's Showtaan tehdessään. 

Viimeisenä tiimiin tulee mukaan Kung Fu Joe, jota 
esittää American Ninja -elokuvista tuttu Steve 
James. Kung Fu Joe on tullut kostamaan opettajan- 



sa Bruce Leen puolesta. Lee ei kuitenkaan opetta¬ 
nut hänelle kung fua vaan näyttelemistä. Wah- 
wah-waah. Kostajajoukko marssii sisään Mr Bigin 
omistamaan kultabaariin, ampuu baaritiskin maan 
tasalle ja vie asiakkaiden kultakorut. 

Tällä välin Cheryl (Dawnn Lewis) joutuu lopet¬ 
tamaan kuppilan työpäivänsä normaalia aiemmin 
kuukautiskipujen takia. Cheryl kävelee katua pitkin 
kotiinsa, kunnes havahtuu takanaan seuraaviin 
askeliin. Mr Bigin kätyri uhkailee Cherylia, joka 
kääntyy ympäri ja esittää Manaaja/My Demon 
Lover -imitaationsa. Mr Bigin kovis kirkuu kuin 
syötävä kun tämä nainen on demonin valtaama, 
mutta kuukautiskivuistahan tässä vaan on kyse, 
heko heko. Onneksi Cherylin takaa paikalle tulee 
toinen roisto, joka kolkkaa naisen ja tämä nolo 
sekoilu saadaan ohitettua. 

Kung Fu Joe joutuu seuraavana aamuna poliisien 
pysäyttämäksi ja kun kytät yrittävät lavastaa kung 
fu -mestarin kokaiinin käyttäjäksi, Joe pätkii kytät 
tajuttomiksi. Paikalle ajaa 57 poliisia lisää ja juuri 
kun Kung Fu Joe on pitämässä palopuhettaan, 
siat avaavat pistoolitulen ja kohtaus vaihtuu seu- 
raavaan. 

Seuraa vielä yksi yritys roistojen toimesta sanka¬ 
reita vastaan, jossa kuullaan mm. "pistoolin" ko¬ 
koon viittaava vitsi "How come their guns are so 
much biggerthan ours?". Yhden Commando-mon- 
taasin jälkeen kaikilla on puhki ammuttua Joeta lu¬ 
kuunottamatta aseistusta hampaita myöten ja on 
aika tunkeutua Mr Bigin päämajaan. Seuraa 15 
minuuttia luotien vaihtelua, jonka aikana Spade 
haavoittuu etusormeen ja joutuu vetäytymään kul¬ 
man taakse sulkemaan haavan ennen kuin vuotaa 

kuiviin. Rambo ykkösen malliin metallia kuumenne¬ 
taan avotulella ja tuskan huuto kuuluu kilometrien 
päähän. 

Lopussa sankarit kuitenkin voittavat ja pahikset on 
hakattu henkihieveriin. Miten ajattelitte tämän eloku¬ 
van päättyvän? Pm Gonna Git You Sucka on tehty 
muutamaa vuotta ennen Pootie Tangia, Undercover 
Brotheria, Black Dynamitea ja Chappelle's Showta, 
joissa kaikissa vitsailtiin samoilla ideoilla kuin tässä 
leffassa. Osassa näistä vitsit on tehty paremmin ja 
osassa huonommin, mutta kokonaisuutena VVayan- 
sin elokuva on Black Dynamitea lukuunottamatta 
eniten yhtäjaksoisesti hauska. Leffan yleisarvos¬ 
anaksi antaisin 7/10, joka tosin nousee 7,5/10:een, 
kun elokuvan lopussa Jack Spaden tunnarin tulee 
paikan päälle esittämään KRS-Onen luotsaama 
BDP 

Eri esittäjiä: Pm Gonna Git You Sucka: 
Original Soundtrack Album LP 
Arista, Saksa 1988 

Kymmenen biisin soundtrack-lp sisältää muutaman 
biisin, jotka tunnistan elokuvasta ja varmaan loput¬ 
kin olivat oikeasti elokuvassa taustalla. A-puolen 
aloittava The Gap Bändin nimibiisi on kasarifunkia, 
ei mitenkään erikoista ja mieleenpainuvaa. Four 
Topsin ja Aretha Franklinin lemmenluritus If Ever 
A Love There Was on ihan kamalaa poskivalssia, 
hyi olkoon. 

Jermaine "Miihkalin veli" Jacksonin kappale on 
ehtaa kasari-pahvilaatikkorumpu-ärränbeetä, eli 
kamalaa paskaa. Jennifer Holliday esittää vuoros¬ 
taan toisen poskivalssin, ei kiitos. A-puolen päättä¬ 
vä Curtis Mayfield feat. Fishbone on ajatuksena 
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kiinnostavammasta päästä, mutta toteutus on aika 
mitäänsanomatonta vakiosoulia. Ihan kiva seiska 
miikka. 

B-puolen aloitusralli K-9 Posselta kuului leffassa 
n. sekunnin ajan ja kai tämä on ihan kivaa kasari- 
räppiä. K-9 Posse oli tosi lyhytikäinen rap-duo, 
jonka toinen osapuoli Vernon Lynch on vissiin 
Eddie Murphyn veli. Ice-T:n esittämänä sama ralli 
olisi ollut parempi ja uskottavampi. A-Team- 
sample aiheuttaa haukotuksia. 

Toinen B-puolen veto Too Nicelta on aika tylsää 
kasarihiphopia, joka pyörii liikaa Staxin soul-artisti 
Johnnie Taylorin laulusamplen ympärillä. Boogie 
Down Productions on periaatteessa tämän levyn 
kirkkain kohta, mutta kun biisin on juuri puoli tuntia 
sitten kuullut täysin yllättäen elokuvassa, on sen 
kuuntelu tältä vatkuli-lp:ltä aika tylsää. Gap 

jj Bändin kakkosrallissa on sama kertosäe kuin 
Edvvyn Collinsin A Girl Like Youssa, mutta ilmei¬ 
sesti näillä ei ole muuta yhteyttä. Ihan ok var¬ 
maan, unohdin jo kaiken biisistä. Levyn päättävä 
Friends Of Distinction on 70-luvun soulia, ei 
erotu edukseen tästä massasta. 

Soundtrack-LP:n kokonaisarvosanaksi tulee "äl¬ 
kää jaksako vaivautua" 5/10. (Bemba Gascoine) 

l’M GONNAGITYOU SUCKA 
SOUNDTRACK TRACKLIST 

AI. The Gap Band: 1'm Gonna Git You Sucka 
A2. FourTops feat. Aretha Franklin: 

If Ever A Love There Was 
A3. Jermaine Jackson: Clean Up Your Act 
A4. Jennifer Holliday: Magic Man 
A5. Curtis Mayfield feat. Fishbone: He's A Flyguy 

Kun Hunttalan Matti Suomen osti 
Suomi 1984 (88 min) 
Suomi-DVD: Finnkino 2007 
(extraton DVD) 

Ohjaaja: Markku Onttonen 
Pääosat: Pekka Laiho, Heikki 
Kinrmnpn Ahti Knnnnplp Kinnunen, Ahti Kuoppala, 
Leena Uotila, Jari Pehkonen 

"Illalla katsotaan televisiota ja 
varakkaammilla on videot." 

Kun Hunttalan Matti (Pekka Laiho) juoksee eloku¬ 
van alussa jonkun pikkukunnan kunnantalosta pi¬ 
halle pakoon kaikkien kunnantalon työntekijöiden 
jahdatessa häntä nyrkkiä puiden, voi tarkkaavai¬ 
sempi katsoja päätellä, että tässä ollaan nyt sa¬ 
moissa tunnelmissa kuin Simpsoneiden monorail- 
jaksossa. Pian Mattia naurattaa jo Volvon ratissa, 
mutta innostuksissaan hän erehtyy ajamaan poliisin 
ylinopeustutkaan. Onneksi tienposkea kävelee vas¬ 
ta intistä päässyt Vaito (Jari Pehkonen). Tuttuun 
Suomifilmityyliin ylioppilasta, eikun siis sotamiestä 
näyttelee aikamies. 

Matti ylipuhuu Vaiton hommiinsa ja ensi töikseen 
pistää nuoren miehen kuskinpenkille, joten tämä 
saa ylinopeussakot seuraavassa mutkassa odotta¬ 
vilta poliiseilta. Matti on lyhyen esittelyn perusteella 
pröystäilevä ja leuhka, mutta jotenkin karismaatti¬ 
nen ja tämä lienee yhdistelmänä otollinen huijarille. 
Huoltoaseman kahvilassa munkkikahvia tankates- 
saan Matti leveilee seteleitä täynnä olevalla lompa¬ 
kollaan, joka herättää jonkun rantojen miehen huo¬ 
mion. Matilta ei heru tälle kolmea markkaa linja- 
autoon, mutta kun mies tekee pyynnöstä virheet¬ 
tömän käsilläseisonnan, saa tämä sileän satasen 
setelin. 

h 

B1. K-9 Posse: This Beat Is Military 
B2. Too Nice: Two Can Play The Game 
B3. Boogie Down Productions: Jack Of Spades 
B4. The Gap Band: You're So Cute 
B5. The Friends Of Distinction: Grazing In The Grass 

Matti ja Vaito ajele¬ 
vat Volvolla pitkin 
kyläteitä, kunnes 
eteen osuu kylpylä- 
hotelli. Matkalla tän¬ 
ne käy kuten monessa muussakin suomalaisessa 
elokuvassa, joskus joutuu väistämään kaistalle 
parkkeerattua kuvausautoa ja taivaanrantaan ajava 
auto koukkaa näennäisesti ilman mitään syytä vas¬ 
taantulevien kaistalla. Hukansalmen kirkonkylältä 
löytyy kylpylän lisäksi Hukka-Video ja paljon tyhjil¬ 
lään olevia liikehuoneistoja. Matti ylipuhuu hotellin 
ravintolassa lounastavan kunnan elinkeinojohtajan 
antamaan tälle kaikenlaisia etuja, joita saadakseen 
elinkeinodude ryntää kunnanjohtajan toimistoon, 
jossa tämä on paraikaa tarkistamassa Jallun kuva¬ 
tekstejä. 

Matti avaa toimiston Hukansalmen keskustaan, 
jossa rötösherran on hyvä tavata pukuherroja. Kun 
Vaito pesee Volvoa pihalla, sinne astelee joku juo¬ 
punut joutomies, joka pitää pitkän puheen suoraan 
kameralle. Lovejoyn karismaan ei markka-Suomes- 
sa päästä. Ukko selittää teorioitaan Suomen tule¬ 
vaisuudesta, jossa kaikista nuorista tulee roistoja, 
mutta poliiseja tulee Pohjanmaalta. "Nämä muut 
saatanan... savolaiset" eivät tule Pohjanmaalta. 

FTT 
Matti käy hakemassa hommiinsa Leena Uotilan 

VIVlANfDAN 
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esittämän sihteeri Pirjo Lundbergin, jonka syvään- 
uurrettua kaula-aukkoa tarkastellaan kameran toi¬ 
mesta pariin otteeseen. Seuraavaksi yrityskonsul¬ 
tille töihin pyrkii työtön ja velkainen lisensiaatti 
Varis (Heikki Kinnunen), josta tehdään Hukan- 
salmen Pitäjäsanomien päätoimittaja. Kinnunen 
pitää pitkän puheen Hunttalalle, jonka aikana ka¬ 
mera ei juuri vaivaudu leikkaamaan pois tämän 
lähikuvasta. Tästä tulee vähän kesäteatterimainen 
fiilis. 

Valtuuston pu¬ 
heenjohtaja 
Enkirjoittanut 
Nimeäylös ajaa 
Soliferilla pai¬ 
kalle ja kun Hunttala kuulee tämän olevan jää¬ 
kiekon ystävä, mies on nopeasti pelipaitalupauk- 
silla puhuttu tiimiin mukaan. Vaito iskee tällä välin 
paikallisen maitotytön ja pääsee saatille. Sillä 
välin, kun Hunttalan järjestämissä juhlissa syöte¬ 
tään ja juotetaan kylän väkeä, elokuvan äänirai¬ 
dan molempien laulujen esittäjä Reijo Hirvelä 
soittaa kokonaisuudessaan kappaleen On tää 
elämää akustisen kitaran säestämänä ja jossain 
pöpelikössä kyykkien. Kylään lennätetään lisää 
poliitikkoa ja pian krakamaurit istuvat kesämökin 
saunassa juomassa ja ryyppäämässä. Seuraavak¬ 
si Hunttalan Matille on suotu pitkä lähikuvamono- 
logi, jossa tämä kertoo vaitonaiselle Vaitolle nuo¬ 
ruusvuosistaan. 

Matti tekee kaupat kunnan kanssa vanhasta mäen 
rinteessä olevasta 
metsiköstä, jonne on 
tarkoitus rakentaa 
tehtaita ja luoda työ¬ 
paikkoja, mutta kun¬ 
nan luonnonsuojelija 
vastustaa tätä ja jär¬ 
jestää mielenosoituk¬ 
sen kyläkaupan 

eteen. Paikalle sattuva psykiatri kuuntelee mielel¬ 
lään viherpiipertäjän huolia, kunnes vaimo (Marita 
Nordberg, tuttu Uuno-leffoista Uunon anopin 
roolista) huutaa autosta, että nyt pitää mennä. 

Hunttalalla menee pikku hiljaa sukset ristiin kaik¬ 
kien kanssa ja omantunnon tuskien kanssa paini¬ 
va Vaito esittää tulkinnan Forrest Gumpin kaikista 
juoksukohtauksista. Vaiton tyttöystävä Hilja suos¬ 
tutelee Vaiton vaihtamaan puolta Hunttalan vas¬ 
tustajien joukkoon. Elokuvan tissikiintiötä kasvate¬ 
taan tässä aika turhalla vilautuksella, kun Vaiton 
rakas ottaa yöpaidan päältään pukeakseen ulko- 
vaatteet päälle. 

Accident-lukijanurkka 

tällä palstalla vastataan lukijoiden 
lähettämiin kysymyksiin ja viesteihin 

Kyläläisten kokouksessa hotelliravintolassa joku 
Hankkija-lakkinen mies ehdottaa aseellista vallan¬ 
kumousta, joka saa ihan ok vastaanoton muilta läs¬ 
näolijoilta. Pian joku ryntää paikalle kertomaan, että 
metsikkö on myyty sorafirmalle, joka on jo ehtinyt 
tehdä melkoisen soramontun sinne. Samaan aikaan 
Hunttala pakkaa seteleitä matkalaukkuun ja luikkii 
Volvolla karkuun. Kyläläisten joukko on tehnyt hie¬ 
noja "Jyrkkä ei rallille"-kylttejä ja juoksevat joukolla 
makaamaan maansiirtokoneiden eteen. Aiemmin 
elokuvassa käväissyt joutomies pällistelee tapahtu¬ 
mia montun laidalta, joten on ihan loogista että pai- S 
kalle kaartava poliisi-Saab noukkii tämän väkisin 
kyytiin. Ainakin toinen poliiseista näyttää olevan 
Taneli Mäkelä. 

Kun Hunttalan Matti Suomen osti on välillä vähän 
pitkäveteinen, mutta selvästi parhaasta päästä 
kasari-Suomen tragikoomisista elokuvista. Arvo¬ 
sana 8/10, kannattaa vaivautua. 

Reijo Hirvelä: Musiikkia 
elokuvasta Kun Hunttalan 
Matti Suomen osti 12" 
maxi-single, Yes Records 
1984 

A-puolen ralli Hunttalan 
Matti on Junnu Vainion 
sanoittama ja on juuri sei- 
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lainen markka-ajan suomalaisen elokuvan tunnari 
kuin ne kaikki muutkin. B-puolella On tää elämää 
-niminen kappale kuultiin jo kokonaisuudessaan 
artistin esittämän elokuvassa. Tämä 12" sinkku on 
ihan hauska kuriositeetti, mutta ei tätä kannata 
kuunteluun ostaa. Pelkät kannet seinälle 10/10, 

■* levy 2/10. (Odin's God of Meat) 

Over The Top - Terästäkin 
kovempi, USA 1986 (93 min) 
Suomi-DVD: Futurefilm 2007 
(extrat: trailer) 

Käsikirjoitus: Sylvester Stallone 
Ohjaaja: Menahem Golan 
Pääosat: Sylvester Stallone, 
Robert Loggia, Susan Blakely, 
David Mendelhall 

Cobran ja Rambo 3:n välissä tehty Over The Top 
on älyttömimmästä päästä Syltyn 80-luvun eloku¬ 
via. Stallone esittää tässä elokuvassa kädenvään¬ 
töä harrastavaa rekkakuskia, eli ollaan väkevästi 
Stallonen itsekritiikittömän kauden ytimessä. Rek¬ 
kakuskia ei paljoa ole kiinnostanut kymmenen 
viime vuoden aikana, mitä tämän ainoalle pojalle 
kuuluu. Ja kun Syltyn entinen vaimo sairastuu, 
pojan isoisä (Robert Loggia) laittaa pojan sotilas- 
opistoon kuria oppimaan. Lopulta äiti on niin huo¬ 
nossa kunnossa, että Stallone päättää mennä 
hakemaan pojan sisäoppilaitoksesta ja tutustua 
tähän ajamalla autolla Kaliforniaan lentämisen 
sijaan, ennen kuin on liian myöhäistä. 

Stallonen poikaa esittävä lapsi on aivan helvetin r rasittava pikkuvanha paska, joka on jopa 12-vuo- 
tiaaksi raivostuttava besservvisser. Poika märisee, 3 ettei ole saanut ikinä yhtään postikorttia isältään, 
vaikka tämä väittää niitä lähettäneensä aina kun 
on pystynyt. Tästä seuraa draamaa ja poitsu ryn¬ 
tää rekan kyydistä moottoritielle liikenteen sekaan. 
Kun parivaljakko tämän jälkeen pysähtyy syömään 
tienvarsikuppilaan, puhkeaa ravintolassa spontaa¬ 
ni kädenvääntökisa, joka alkaa pikkuhiljaa muut¬ 
tamaan Stallonen häviäjästä sankariksi pojan sil¬ 
missä. 

\ 
Parivaljakko ajaa Kaliforniaa kohti pari kolme päi¬ 
vää, jonka aikana lähennytään ja Stallone bodaa 
hauista ajaessaan. Poika oppii ajamaan autoa ja äiti 
kuolee sydänleikkaukseen leikkaussalin pöydälle. 
Hups. Isoisä on surun murtama ja yrittää saada kai¬ 
kin keinoin tyttärenpoikansa pois surkealta rekka- 
kuskiluuserilta, jonka seurassa tämä on. Vaikka iso¬ 
isää näyttelee ammattimulkku Loggia, on vaikea 
pitää häntä täysin kohtuuttomana kusipäänä. Mies 
on kuitenkin juuri menettänyt tyttärensä. Tietty Log- 
gian pisteitä laskee vähän se, että hän on piilottanut 
jokaisen Stallonen pojalleen kirjoittaman kirjeen, 
eikä poika tiedä saaneensa niitä kymmeniä. Draa¬ 
ma huipentuu rahakkaisiin kädenvääntökisoihin, 
jonne päästäkseen Stallone myy ainoan rahanläh- 
teensä; rekkansa. 

Over The Top ei dvd-kotelon takakannen genreksi 
mainittua toimintaa ole nähnytkään, tämä on action- 
leffaksi naamioitua kamalaa itkuvirsidraamaa, joka 
on kautta linjan vaan jotenkin nolo. Ei tarvitse kat¬ 
soa elokuvaa ekaa paria minuuttia pidempään, että 
tietää tämän päättyvän hyvin Stallonen kannalta. 
Yhtä ennalta-arvattavaa elokuvaa ei ole yleensä 
tehty muiden kuin helluntaiseurakuntalaisten toi¬ 
mesta. Älkää ostako tätä paskaa. 

Giorgio Moroder: Over The Top (Original Motion 
Picture Soundtrack) CBS, UK 1987 

BarraKrtvtK-] 

Tän levyn kansista saattaa saada sellaisen käsityk¬ 
sen, että tässä ois nyt asialla useampi eri artisti, 
mutta kaikki kansissa mainitut esiintyjät ja yhtyeet 
soittavat Giorgio Moroderin kamalia sävellyksiä, 
joten olen nyt sitä mieltä, että tämä on Moroderin 
levy eikä kokoelma. Lisähauskuutena mainittakoon, 
että ainakin arviokappaleessa on kaikki biisit kan¬ 
sissa väärässä järjestyksessä, vinyylin etiketeissä 
ne sentään oli oikein. 

A-puolen aloittava Sammy Hagarin "Winner Takes 



It Ali" ei ole samannimisen Abban biisin cover. 
Ehei, tämä on ehtaa stadionrockia. Transformersin 
pitkässä piirretyssä elokuvassa about näiltä ajoin 
oli kovemmat musat. Toka biisi on Robin Zande- 
rin "In This Country" ja nyt ollaan vähän niinku 
tylsän Bonnie Tylerin linjoilla. Paskaa. Kolmosbiisi 
on Larry Greenen "Take It Higher/Over The Top", 
joka on ehtaa AOR-iskärockia. Sisältää myös 
Seinfeld-bassoläpyläpyä, mutta selvästi syntikasta 
äänitettynä. 

Nelosralli on Big Troublen "Ali I Need Is You", 
joka on kamala poskivalssi. Seuraavana korviin 
kuuluu Syltyn veljen Frank Stallonen "Bad Nite", 
joka on tosi väkevää paskaa. Kasari-pubipoppia, 
josta melkein saa huonon Paula Abdulin kuuloista, 
jos vääntää pitchshifterillä vähän tahtia. B-puolelle 
siirrytään Kenny Logginsin "Meet Me Half VVayn" 
tahtiin, joka on niin hirveää poskivalssia, että piti 
nousta tuolilta ja siirtää neula seuraavaan biisiin. 

Seuraava biisi on Asian "Gypsy Soul", joka on 
kamala Dingo-jollotus. Giorgio Moroderin omiin 
nimiinsä merkkama biisi "The Fight" on instrumen¬ 
taali pimputus. Vähän niinku myöhempien Leisure 
Suit Larry -pelien musat, mutta tylsä. Levyn toinen 
Larry Greene -veto on "Mind Over Matter", joka on 
pömpöösi-stadionrock. Phil Collins pitäisi haudata, 
että sen raato voisi pyöriä haudassa ympyrää 
tämän takia. Eddie Moneyn "I Will Be Strong" on 
Police-ajan Stingin serkku, jota on lyöty tiilellä 
päähän. PASKAAAAAAARRGGGHHHH. Älkää 
enää laittako mua kuuntelemaan näitä levyjä, 
kiitos. (Mutanttiseepra) 

OVER THE TOP SOUNDTRACK TRACKLIST 

AI Sammy Hagar: Winner Takes It Ali 
A2 Robin Zander: In This Country 
A3 Larry Greene: Take It Higher 
A4 Big Trouble: Ali I Need Is You 
A5 Frank Stallone: Bad Nite 

B1 Kenny Loggins: Meet Me Half Way 
B2 Asia: Gypsy Soul 
B3 Giorgio Moroder: The Fight (Instrumental) 
B4 Larry Greene: Mind Over Matter 
B5 Eddie Money: I Will Be Strong 

Painajainen Elm Streetillä 4: Unien valtias 
(A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master), 
USA 1988 (90 min) 
Suomi-DVD: Sandrevv Metronome 2002 
(extroja on, en kattonu niitä) 

Ohjaaja: Renny Harlin 
Pääosat: Robert Englund, 
Tuesday Knight, Lisa Wilcox, 
Andras Jones 

Lemmy Harlinin ohjaama 
neljäs Elm Street -leffa on 
varmaan lukijoille tuttu sini¬ 
kantisesta Shovvtimen vuok- 
ravideosta, jota sai vuokrata 
Kotikatsomosta tai R-kioskista 
ei ole, niin tässä pikakertaus. 

Elokuva alkaa aika kasari-easylistening-tunnarilla, 
mikä on varmaan ihan ok, koska elokuva on tehty 
vuonna easylistening. Luulen, etten ole koskaan 
ennen nähnyt tätä, mikään alussa ei ainakaan vai¬ 
kuta alkuunkaan tutulta. En kyllä ole nähnyt edel- 
listäkään Elm Streetiä, mutta onneksi olen nähnyt 
vitosen, viimeksi vuonna 1997. Elokuvan alussa 
ollaan jossain unimaailmassa, jonne Kristen (Tues¬ 
day Knight) voi kiskoa kavereitaan valvemaailmas- 
ta. Kristen on huolissaan, mutta kaverit Kincaid ja 
Joey lohduttavat ettei ole mitään syytä olla huolis¬ 
saan, Freddy Kruegeron kuollut. Vähän niin kuin 
ydintuhoelokuvan alussa pukumauri sanoo, ettei 
ydintuhoa voi koskaan tapahtua meidän elinaika¬ 
namme. 

Kristen on siis tämän elokuvan Carrie, jolla on aina¬ 
kin jotain telepaattisia voimia. Kun Carrie kiskaisee 
kavereita valvemaailmasta unimaailmaan, Kincai- 
dilla on vähän viivästynyt reaktio tähän. Liekö ollut 
nukkumassa, kun tuli aika nukkua. Onkohan nää 
kolme näyttelijää olleet jo siinä edellisessä Elm 

viidellä markalla. Jos 



Streetissä? Ainakin ne puhuvat tapahtumista, joita 
katsoja ei näe, niin kuin katsoja tietäisi mistä on 
kyse. Jos sinulla, arvon lukija, on tähän jotain 
kommentteja, voit ottaa yhteyttä toimitukseen 
osoitteessa: Postilokero, Tohloppi. Kristen on il¬ 
meisesti tämän elokuvan Sega Master System. 

Samalla kun kaikkea uhkaavaa tai uhkaavan ta¬ 
paista tapahtuu tai siitä puhutaan, taustalla soi pir¬ 
teä kasaripoppis. Saisko tästä jonkun faneditin, 
jossa soundtrackin tilalla on jotain kiinnostavam¬ 
paa kuten Christian Deathin Only Theatre of Päin 
-levyn biisejä? Alicen (Lisa VVilcox) ja Kristenin 
poikakaverin Rickin (Andras Jones) isä popsii 
särkylääkkeitä aamulla töihin lähtiessään ja sen 
teini-ikäiset lapset naureskelevat, että parempi olla 
menemättä tuon lähelle kun tuo syö aspiriinia kuin 
karkkia. Vissiin migreenin sairastaminen tarkoit¬ 
taa, että on mulukku. 
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Teinit menevät lukioon ja Rickin koulukirjojen 
seassa välähti Soviet Psychiatry -niminen kirja, 
joka alkaa heti kiinnostaa enemmän kuin näiden 
teenagejen draamat. BTW: Yhden amerikkalaisen 
leffa-arvion mukaan tämä kirja viittaa "Suomen 
neuvostomenneisyyteen" ja on osa Renny Harlinin 
elokuviinsa laittamia Suomi-viittauksia. Ettäs tii- 
ätte. Sheila ajaa koulun pihalle savuttavalla skoot¬ 
terilla ja koska sillä on rillit ja astma, on kyseessä 
nörtti. Sheila moittii tästä huomauttavaa kaveriaan, 
ettei kaikilla nörteillä ole astmaa ja ottaa henkoset 
astmapiipustaan. Kaverin kuivatussa aprikoosissa 
on torakka, joka aiheuttaa inhonhuutoja ja uhkaa¬ 
vaa soundtrack-syntikkaa. Jos nää asuu jossain 
Kaliforniassa, niin miksi tuo teini syö niitä inhotta¬ 
via kuivattuja keltaisia aprikooseja, jotka maistuvat 
vain ja ainoastaan rikkidioksidille? Ruskeat luomut 
on paljon parempia. 

Renny Harlinin faneja jonottamassa signeeraustilaisuuteen Cinema Orionin edessä. Kuva: Jussi 

Mankkinen / Yle 

Koulupäivän päätteeksi Rick kuuntelee autotal¬ 
lissa Shelteriä ja harjoitelee karatea yksinään. 
Iskä kaartaa koslalla pihaan ja juo kirkasta viinaa 
ruskeasta paperipussista. Eli ei ollutkaan migree- 
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niä - faija onkin alkoholisti, never mind. Tällä välin 
Joey katsoo Music Televisionin mainoksia ja haa¬ 
veilee tisseistä. Taustalla näkyy Finlandia Vodka 
-laatikko viittauksena Suomen neuvostomenneisyy¬ 
teen. Joeyn tissiunet muuttuvat todeksi, kun julis¬ 
teen bikinityttö uiskentelee ilman bikineitä Joeyn 
vesipatjan sisällä. Harmi vaan, että tämä on Elm 
Street -elokuva, joten tissit ovat todellisuudessa 
Freddyn (Robert Englund). 

Joku teineistä saa lukion matikantunnilla slaagin 
kuultuaan että sekä Joey että Kincaid ovat kuolleet 
ja hänet viedään terkkarille, jolla on aivan helvetin 
liian pitkät punaiset kynnet. Robert Englund näyttää 
ihan ok:lta terveydenhoitajan hameeseen puettuna. 
Onneksi tämä oli vai unta, eikä tarvitse olla huolis¬ 
saan mistään. Kristen on kuitenkin haluton nukku¬ 
maan öisin, joten Kristenin äiti auttaa ja kaataa lit¬ 
ran unilääkkeitä lasilliseen vissyä. Kristen näkee 
unta, että hän on uimarannalla, joka on jopa elokui¬ 
seen Yyteriin verrattuna käppäisen näköinen. Onko¬ 
han tämä elokuva kuvattu joskus talvella? Veden 
pintaa halkoo veitsihanska ja Freddy loikkaa hiek¬ 
kalinnasta esiin. Kristen kiskaisee hädissään Alicen 
uneensa ja kun Freddy heittää Kristenin polttouu¬ 
niin, Alice perii Kristenin chi:n ja mutanttivoimat. Eli 
ilmeisesti Alice on sittenkin Dream Mister. 

Alice yrittää saada ajatuksensa pois siitä, että kaikki 
hänen ystävänsä ovat kuolleet ja menee katsomaan 
mustavalkoista elokuvaa teatteriin. Välittömästi tä¬ 
män jälkeen Alice suistuu valkokankaan läpi eloku¬ 
van sisään, eli käy just niin kuin Naarassuden "Bri- 
de of the Wolfman"-jaksossa. Freddy tarjoaa Alicel- 
le pizzeriassa pizzaa, jossa elokuvan muut näytteli- 
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jät esittävät lihapullia. Alice karkaa pizzeriasta ja 
juoksee poikaystävänsä Danin luo huutaen, että 
heidän on pakko lähteä auttamaan Debbietä. Tällä 
välin Freddy tirkistelee Debiä, kun tämä nostaa 
penkissä painoja. Alice karkaa pizzeriasta ja juok¬ 
see poikaystävänsä Danin luo huutaen, että 
heidän on pakko lähteä auttamaan Debbietä. 
Elokuvassa seuraa ihan ok body horroria, kun 
Debbien kädet putoavat sijoiltaan ja tilalle tulee 
torakan raajat. Alice karkaa pizzeriasta ja juoksee 
poikaystävänsä Danin luo huutaen, että heidän on 
pakko lähteä auttamaan Debbietä. Dan alkaa vä¬ 
hitellen epäilemään, että he ovat kokeneet tämän 
joskus ennenkin (dejä reve). Debbie yrittää paeta 
Freddyä, mutta kaatuu johonkin tahmaan ja yrit¬ 
täessään päästä irti siitä, repii ihon päältään pal¬ 
jastaen torakan sisällään. Alice karkaa pizzeriasta 
ja juoksee poikaystävänsä Danin luo huutaen, 
että heidän on pakko lähteä auttamaan Debbietä. 
Mutta on jo liian myöhäistä, Gregor Samsa on 
jäänyt Freddyn ludeansaan ja heittää henkensä. 

myousrn wnn 
mnosER? 

NO, I'M 8ETWEEN LOSERS 
ATTHEMOMENT... 

Varese Sarabande, Saksa 1988 

Craig Safanin soundtrack neljännelle Elm Street 
-leffalle on aika syntikka-/rumpukone-vetoista pe- 
rusjenkkileffan pimputusta. Parissa ekassa raidassa 
lainataan sekunti siellä, sekunti täällä alkuperäistä 
Elm Streetin tunnaria vissiin. Vaikka levyä varta 
vasten kuuntelee kuulokkeilla, sitä huomaa harhau- 
tuvansa tekemään jotain 
muuta kuten silittämään kis¬ 
saa tai lukemaan USA:n ja 
Iranin välisestä ydinsodasta. 
Craig Safanin sävellykset 
eivät ole erityisen mieleen- >1 

painuvia ja tarvitsevat tuek- 
seen leffan visuaalisen puo¬ 
len. LP:n pisteet esineenä, 
jonka kauhuleffaharrastaja voi laittaa seinälle ko¬ 
risteeksi: 9/10. Musiikki: 4/10. (Tsundoku-san) 

A NIGHTMARE ON ELM STREET 4 
SOUNDTRACK TRACKLIST 

Seuraa lukuisia jotenkin omituisia tai kömpelöitä 
leikkauksia, liekö kuvauksilla ollut tässä kohtaa 
kiire. (Toim. huom: Jjjjjjep. Ks. lainaus Ylen nettisi- 

voilta 21.7^019^-e* keksiä 

«n**8 ia pohfTd? 

SSSSÄSÄ--“--,“* 
elokuvaa, Harlin hymyile 

Alice ja Dan ajavat täyttä kaasua Freddyä kohti, 
mutta yllättyvät kun auto törmääkin jalavaan. Dan 
viedään leikkaussaliin ja Alice ryntää sairaalasta 
kotiin, että ehtii Commandon kohtaukseen, jossa 
laitetaan sotaanlähtövaatteet päälle. Alice on tällä 
välin perinyt kaikkien kavereidensa supervoimat, 
kuten Rickin karaten ja Sheilan astman. Lopulta 
Freddyn heikkoutena onkin kuitenkin ihan tavan 
peili, jota Alice näyttää Freddylle ja elokuva muut¬ 
tuu Hellraiseriksi. Linnea Quigleyn tissit käyvät 
esittämässä cameo-roolin Freddyn lateksi-rinta¬ 
kehän läpi näkyvänä alastomana naisena. Jopa 
Accident-raati pitää tätä jokseenkin tarpeettoma¬ 
na. The End. 

Renny Harlinin eloku¬ 
vaksi helvetin hyvä, 
arvosana 6/10. 

Craig Safan: Night- 
mare on Elm Street 4: 
The Dream Master 
(Original Motion Pic- 
ture Soundtrack) LP 

AI Kristen's Haunted Dream 
A2 Freddy's Back 

A3 Kincaid Killed In Junkyard 
A4 Joey's VVetdream 

A5 Drugged To Death 
A6 Alice Lured Into Dream 

A7 Rick's Kung Fu Death 

B1 Freddy's Pizza Restaurant 
B2 Debbie Checks In / Time Circles 

B3 Sheila Sucks Face 
B4 Theatre Madness 
B5 Freddy's Calliope 

B6 Alice Battles Freddy 

The VVarriors (Ultimate Director's Cut), 
USA 1979 (93 min) 
Jenkki-DVD: Paramount 
2005 (extrat: yes) 
Ohjaaja & käsikirjoittaja 
Walter Hill 
Pääosat: Michael Beck, 
James Remar, Deborah 
Van Valkenburgh, David 
Patrick Kelly 

The Warriorsin director's 
cut on esimerkki Holly- 
vvood-ohjaajien torspoilus- 
ta, josta räikeimpänä esi¬ 
merkkinä kaikki tuntevat George Lucasin loputtomat 
muokatut versiot alkuperäisistä Star Wars -eloku¬ 
vista. Tällä kertaa muuten tävsin moitteettomaan 



elokuvaan on lisätty joku turha alkuanimaatio, joka 
vääntää katsojalle rautalangasta sen, että tässä 
ollaan antiikin Kreikan tunnelmissa. Spartan joukot 
ovat jääneet vihollisen maaperälle yksin tuhannen 
kilometrin päähän kotoa ja Persian sotaväki on 
heidän kannoillaan. Samaten kohtausten väliin on 
tungettu täysin turhia feidauksia, joissa elävä kuva 
muuttuu sarjakuvaruuduksi ennen kuin kamera 
panoroi seuraavaan ruutuun. Tämä ei merkittäväs¬ 
ti pilaa elokuvakokemusta, mutta on 100% turha 
lisä. Eli jos pystytte, katsokaa ennemmin alkupe¬ 
räinen teatteriversio. VVarriorsin taustalla pulputtaa 
analogisyna ja vahvasti efektoitu sähkökitara, 
täydellistä aikakauden jännärimusaa siis. 

Tämän DVD:n menukin on tosi käteväksi tehty, 
kiitti hei. Kun on katsonut pakolliset mai... leffa- 
trailerit alta pois, pääsee menuun josta voi valita 
mm. lyhyen videon, jossa ohjaaja esittelee eloku¬ 
van tai sitten voi vain pistää leffan pyörimään 
Play-valinnasta. Jos katsoo ohjaajan esittelyn, lef¬ 
fa ei ala heti perään, vaan pääsee takaisin me¬ 
nuun. Jos taas valitsee tämän jälkeen Playn, oh¬ 
jaajan esittely näytetään joka tapauksessa ennen 
kuin leffa alkaa. Vähän niinku kävis äänestämäs¬ 
sä, lopputulos ei siitä muutu. 

VVarriors sijoittuu 1980-luvun lähitulevaisuuteen, 
jossa jengiläisiä on New Yorkissa 3 jokaista polii¬ 
sia kohden ja jengeistä suurimman karismaattinen 
johtaja Cyrus päättää koota kaikki eri teemoin pu¬ 
keutuneet jengit yhteen ja vallata kaupungin. Kun 
Cyrusia kuuntelemaan tulleet huligaanit juhlivat 
tätä ideaa, yksi mies yleisöstä vetää taskustaan 
pistoolin ja ampuu Cyrusia rintaan. VVarriorsin jä¬ 
sen lavastetaan syylliseksi ja jengillä alkaa vaikea 
pakomatka takaisin Coney Islandiin, josta he ovat 
tulleet jengien konferenssiin. 

Yön aikana väki kohtaa muita jengejä, mm. Turn- 
bull A.C.'s -skinheadit ja ikoniset pesisvaatteisiin 
pukeutuneet Baseball Furiesit. Heitä vaanivat sei¬ 
reenit ja poliisit, jotka haluavat VVarriorsille vain pa¬ 
haa. Välillä machot jengiläiset lausuvat aivan hel¬ 
vetin sovinistia ja homofobisia lausuntoja toisis¬ 
taan ja kanssaihmisistään, mikä välillä latistaa lef- 

fanautintoa. Kilpailevat jengit soittavat VVarriors-ha- 
vaintoja kolikkopuhelimista Cyrusin jengille ja sek¬ 
sikkäällä äänellä varustettu radio-DJ (Lynne Thig- 
pen) välittää nämä havainnot eteenpäin osana ra¬ 
dio-ohjelmaansa. Elokuvan ohjaaja Walter Hill on 
sanonut ajatelleensa tämän elokuvan henkiin herä¬ 
tetyksi sarjakuvaksi, joka olisi varmaan katsojalle 
selvinnyt vaikka ohjaajan version lisäyksiä ei olisi 
tehtykään. Elokuva on kuitenkin pitkälti nerokas ja 
suosittelen kaikkia tämän lehden lukijoita katso¬ 
maan sen välittömästi. 

The Warriors -1 Guerrieri 
Della Notte (Colonna So- 
nora Originale Del Film) LP 
A&M Records, Italia 1979 

Barry De Vorzonin Theme 
From "The Warriors" aloittaa 
tämän äänilevyn ja tarjolla on 
painavaa syntikkaa, vähän Hawkwind-pulputusta, 
kulmikasta rumpukomppia, souljazz-pianoa ja just 
sopivasti kitaraa. Mainio aloitus tälle levylle. Erittäin 
jees, tulee vähän hiki kun tätä kuuntelee. Ootteko 
muuten kuulleet sen ranskalaisen Zombie Zombie 
-elektrobändin John Carpenter-cover-ep:n? Se on 
aika luja. 

Toka biisi on Arnold McMullerin cover Martha & 
The Vandellasin Nowhere to Runista, ihan jees 
soul-veto. Reipasta menoa. Kolmantena on Kenny 
Vancen ja Ismael Mirandan In Havana, joka on kai 
kuubajazzia. Karibianmeren ska-torvet + vähän fun¬ 
kia = ok. Mandrillin Echoes In My Mind on nelosbii- 
si, ihan kiva seiskamiikka jazzfunk. A-puolen päät¬ 
tää Barry De Vorzonin The Fight, joka on reilun mi¬ 
nuutin mittainen pähee analogisynapöhinä taas. 
Sais olla tuntuvasti pidempi. 

B-puolen aloitusraitana on The Eaglesista tutun Joe 
Walshin In The City, joka on ujosti progea kitarave- 
toista rockia. Eiköhän tää oo jo ollut jonkun Guardi- 
ans of the Galaxy -leffan soundtrackilla. Seuraava- 
na on Genya Ravanin Love is a Fire, joka on ihan 
perusrockia 70-luvulta, sopis Meat Loafin levylle. Ei 
huono. 



Kolmas biisi B-poskella on Barry De Vorzonin 
Baseball Furies Chase, jossa on analogipöhinää, 
surruria ja wahwah-kitaraa. Eli just sitä mitä nyky¬ 
ään myytäis vaporvvavena hipstereille. 

Neljäs ralli on Eric Mercuryn ja William Smithin 
You're Movin' Too Slow, joka on huuliharppu- 
rhythm 'n' bluesia. Vika biisi on Desmond Childin 
Last of An Ancient Breed. Rock-balladi, joka saat- 
tais samaten mahtua hyvin Meat Loafin LP:lle. 

THE VVARRIORS SOUNDTRACK TRACKLIST 

Virhearviointi oli myös lähtö 
vegaanituotteiden markkinoille. Kivikylässä 
suunniteltiin vegepihvi, jossa lihan osuus oli 
30 prosenttia. Loput oli vihannesta. 

- Se oli maukas tuote, mutta ei kelvannut 
kuluttajille. Myymälässämme ja tuossa 
alakerran lounasravintolassa sitä 
maistatettiin ihmisille ja kaikki kehuivat 
makua. Silti tuotepakkaukset jäivät kaupassa 
hyllyyn. Usko tuotteeseen loppui meilläkin 
nopeasti. 

En oo nyt ihan varma, mutta luulen LP:n sisä¬ 
pussin tekstien perusteella että nää biisit on kaikki 
sävelletty varta vasten tätä leffaa varten. Yllättä¬ 
vän monipuolinen setti jos näin on. Muutamassa 
biisissä on käytetty säästellen leffasampleja. Suo¬ 
sitelen ostamaan tän LP:n jos tykkää alkuunkaan 
70-luvun analogisesta syntikkapörinästä. 
(Professional Gobshite) 

AI Barry De Vorzon: Theme From "The Warriors" 
A2 Arnold McCuller: Novvhere To Run 
A3 Kenny Vance with Ismael Miranda: In Havana 
A4 Mandrill: Echoes In My Mind 
A5 Barry De Vorzon: The Fight 

B1 Joe Walsh: In The City 
B2 Genya Ravan: Love Is A Fire 
B3 Barry De Vorzon: Baseball Furies Chase 
B4 Johnny Vastano: You're Movin' Too Slow 
B5 Desmond Child: Last Of An Ancient Breed 

^0Sv^^uosittelee: (jK-n lista) 
MAGIC THE GATHERING 

1 yARENA 
Kaikki Mäsän pelaamisen ilot 
ilman rahanmenoa tai muiden 
pelaajien deodorantin käytön 
organoleptista havainnointia. 

- PC/Windows/ilmainen - 

r 

Skating Polly: The 
Make It Ali Show LP 

Metka grunge/riotgrrrl/ 
powerpop-trio Jenkeistä. 

Cryhavoc: Sweetbriers & 
Pitch-Black Blues -albumit 

Spinefarm 1998/1999 

Näitä levyjä pidettiin ehkä 
aikanaan nolona Sentenced- 
apinointina, mutta Sentenced 

oli ‘99 vielä nolompaa Sentenced-apinointia. 
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Lähellä ihmistä 
Eheytymisseminaari 

Tampereen heiiuntaiseuraKunnassa 

18.-20.^.2008 

Petri VälimäKi 
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Make It Look Like an Accident esittää: Living in the past - Syntesia-klubin historia 

Syntesia oli vuosina 2005-2007 Tampereen Vas¬ 
tavirta-klubilla järjestetty industrial/noise/tekno- 
klubi, jota olin mukana järjestämässä (sekä 
osassa tapahtumissa myös rahoittamassa, kun 
olin meidän porukan massipäällikkö sivaripäivä- 
rahoineni/opintotukineni ja meidän lipputulot 
jäivät aika usein miinukselle). Esikuvana ainakin 
omalta osaltani Syntesialle toimi Turun vähän 
gootimpi ja ambientimpi Kuolleen Musiikin Yh¬ 
distys, jonka tapahtumissa TVO:lla tuli nähtyä 
mm. Ruotsin Brighter Death Now yllätyskeikalla. 
Järjestäjäporukka koostui aluksi 3-4 vakityypistä 
ja vuoteen 2007 päästyämme tämä taisi olla jo 
yhden miehen (lue: Sepin) show. 

kymmenen ihmistä olivat tulleet katsomaan turku¬ 
laisia. 

Illan DJ:t pHinn ja Ake Kara soittivat sitä sun tätä 
- Ake Kära lo-fi-teknoa ja pHinn lähinnä pörinää ja 
70-luvun kokeellista suomalaista musiikkia. pHin- 
nin setistä mieleeni jäi ehkä hieman liian pitkään 
soitetut pornoleffasämplet, joita ilmankin oltaisiin 
pärjätty. Tiedä sitten, oliko innoittajana Sutcliffe 
Jugendin The Victim As Beauty -levyn vastaava 
"äänimaailma". 

08.07.2005 :: Halo Manash, No I Ain't, Tres & 
DJ:t Dana, Telamurska, Toiminto 

Tapahtumia toteuttiin yhteensä 7 kappaletta ja 
tarkoitus oli järjestää vielä kahdeksaskin, mutta 
se jäi lopulta toteutumatta erinäisistä syistä. 
Ohessa kuvia tapahtumista ja julisteista sekä 
lyhyet esittelyt artisteista (ei välttämättä esiinty¬ 
misjärjestyksessä). 

24.04.2005 :: Agnosia, Gelsomina, Niko 
Skorpio, Ovro & DJ:t pHinn, Ake Kara 

Toisessa Syntesiassa jatkettiin hyväksi havaittua 
genrejen solkkaamista ja artistilistalla oli tällä 
kertaa rituaaliambientia, stadineubautenia ja tamp- 
pausteknoa. 

No I Ain't soitti "industrial krautrockia", joka 
varmaan upposi Halo Manashia katsomaan tullee¬ 
seen yleisöön tosi hyvin. Kitaraa, metalliromuper- 
kussiota ja sen sellaista. 

Helsinki-Lahti-Bermuda-kolmiosta ponnistanut 
Agnosia (ei pidä sekoittaa turkulaiseen Agno- 
siaan) soitti mm. kelanauhureita ja muuta romu- 
elektroniikkaa lavalla kultavodkan jaJl^Bai 

Mamba j-vinyyleiden voimin. Kokeellista sekoilua 
sTis^ 

Gelsomina esitti harsh noise 
-setin, jossa kuultiin muistaak¬ 
seni myös La Strada -sämplejä 
tms. teemaan sopivaa. 

Niko Skorpio ja Ovro soittivat 
ambientia, pari oli ehkä tämän 
illan isoin nimi. Kaikki yleisön 

industrial-powerelectronics-techno-ambient-nois 

24.4.2005 

Live (klo 22 ->): 
AGNOSIA (Helsinki) 
GELSOMINA (Turku) 
NIKO SKORPIO 
(Some Place Else/Turku) 
OVRff 
(Some Place Else/Turku) 

Tres on perinteisemmän hardcore-teknon edus¬ 
taja, josta meitsi ei ymmärrä yhtään mitään. Joten 
tota joo. 

Halo Manash oli vetänyt paikalle ehkä parikym¬ 
mentä hipsteriä, jotka kuuntelivat hiljaa ja hartaasti 

| huminaa ja pulputusta. DJ:t soit¬ 
tivat teknoa ja gabberia. 

H 

DJ:t (klo 20-22): 
dj pHinn (exp.noiselectro) 
dj Ake Kara M 
(Alemmuuskompleksi/techno) 

vj Kurssa Sarcastik 
(Temple Of Tiermes) 

Liput 3 € ( sis. korvatulpat) KLUBI 

£300005311030 
Pispalan valtatie 39, Tampffl 

aFMliöTg 

industrial-powerelectronics-techno-ambient-noise 
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15.11.2005 :: Dana, Joni Koo, Mikco, milo & 
xybo 

Tässä kohtaa olin muuttanut opiskelemaan Tsek- 
kiin, joten en ollut paikalla kuuntelemassa Synte- 
sian ensimmäistä dj-iltaa. Esiintyjät genreineen 
alla: 

Dana (hc/speedcore/idm/breakcore) 
Joni Koo (breakcore/idm) 
Mikco (techno/hardcore/speedcore) 
milo (techno/hardcore) 
xybo (breakbeat/speedcore/ 
breakcore/frenchcore) 

27.12.2005 :: Leo Laker, Pleasures And Days, 
Shemale Shepherd & DJ:t milo, STTB 

Palattuani n. kuukaudeksi lukulomalle Suomeen 
pääsimme takaisin normaalin ohjelman ääreen. 
Tällä kertaa esiintyjinä: 

Ihokas edusti illan ambient-teemassa ambientim- 

i 

paa ambientia. 

E S 
I 

H I NAGESHI B0NDAGE| 
(harsh ,no i se p H E L S I n ly) 

H/ERETICI 7o74 t TiidJm\ 
(aSibient/ritual/drone, Turku) 

I.CORAX (DARK/RITUAL AMBIENT. 0UL 

Ihokas (ambient noise, Turku) _ 
TuoVias Rantanen ( t e c h n o ,, T ajij p ejr e j 

* -^*1' 

Ja pakollinen teknoartisti oli tällä kertaa Tuomas 
Rantanen. Älkää ymmärtäkö väärin, minua ei hait¬ 
taa että näissä tapahtumissa oli myös musiikkia, 
jota en kuuntele - en vain osaa kuvailla musiikkia, 
jota en kuuntele. 

Lauri Luhdan ja Timo Viialaisen äänitaideduo 
Pleasures And Days, syntsapoppi meets se yks 
Verden ja Yrjänä Sauroksen sienikeittobiisi. 

10.12.2006 :: Government Alpha (Jap), 
Montage (Jap), Antony Milton (NZ) & Peter 
Wright (UK) 

Shemale Shepherd soitti kitarapsykedeliaa ja 
ambientpöhinää. 

Palattuani loppukesästä 2006 takaisin Suomeen 
pysyvästi oli taas aika miettiä klubin jatkamista. 

TIISTAI 27.12 
Live: KLO 21-1,30 

Len Laker 3€ 

Chard techriD/siihranz, 
Helsinki} 
Pleasures Hnd Days 

Cpnst“industrial, Helsinki) 
Bhemale Shepherd 

[nDisySpsychedeliE ambient, 

Tampereen seutu) 
□Jt= 

STTB {SIaue Tn The Beat, 
elektm, Tampere) 
Miia (technD/hC/darkcure) 

HTTP?//KAPINA . 0RG/SYNTES IA/, 

PIS KA LA N V Äk,t^T/I E 3 S :/jA M P E RiE ^7 

SYIMTESIA + MENI AL ALASKA presents: ^ ^ 

Slecemiier mintfblow 
Sunday 10.12.0S («'■ Vastavirta-klubi 5/4mmly! J 

GOVERNMENT ALPHA (JAEK 

MONTAGE(JAP)V 

ANTONY MILTON (AUS) 

PETER WRIGHW0K) J * 

Electi 

Leo Laker ja illan DJ:t 
esittivät hardeore-teknoa, 
kuten teemaan sopi. 

27.01.2006 :: Hinages- 
hi Bondage, Haeretici 
7o74,1.Corax, Ihokas 
& Tuomas Rantanen 

Ehdin vielä olla mukana 
järkkäämässä tammi¬ 
kuulle tapahtumaa en¬ 
nen kuin palasin opinto¬ 
jen pariin Moraviaan. 

Hinageshi Bondage on 
monesta muusta yhtey¬ 
destä tutun Janne Mar- 
tinkaupin noisebändi, 
joka soitti... noisea. 

Haeretici 7o74 toi toistamiseen tapahtumaan 
Niko Skorpion ja Ovron, tällä kertaa duona. 
(Dark) ambient -äänimaisemaa. 

I.Corax taas oli mm. Halo Manash -väkeä 
sisältävä rituaaliambient-bändi. 

Saimme Mental Alaskan kanssa yhteis¬ 
työssä parit Eurooppaa ristiin rastiin kier¬ 
tävät esiintyjät ujutettua samalle keikalle 
ja poikkeuksellisesti esiintyjät olivat kaikki 
ulkomaan eläviä. 

Government Alpha ja Montage Japanis¬ 
ta soittivat noisea. Japanilaista Montagea 
ei pidä sekoittaa japanilaiseen Monta- 
geen, joka ei ole noisea. 

Mental Alas-1 
kan paikalle 
kutsumat 
Anthony 
Milton ja 
Peter 
Wright vas¬ 
taavasti soit¬ 

tivat kokeellista dro- 
neimprovisaatiota. 

Muistan nähneeni 
ainakin kontakti- 
mikitetyn lasilevyn 
nuolemista jonkin 
keikan aikana. 



27.06.2007 :: JUNE CORE PARTY: DJ:t eriss, 
vihakone, mikeo & xybo (live) 

Syntesian toinen puhdas dj-ilta oli jälleen pyhi¬ 
tetty sille itselleen, teknolle. En muista olleeni pai 
kalla tai muutenkaan osallisena järjestämässä. 
Tsorke. 

Ja viimein se päättyy: 
27.02.2008 :: Temple Of 
Tiermes, Stumm, VJ 
Teemu T (PERUTTU) 

Tällä kertaa illan teemana 
piti olla sludge ja noise/ 
dark ambient, mutta sekä 
erään esiintyjän että erään 
keikkajärkkääjän sairastut¬ 
tua ilta päädyttiin peru¬ 
maan viime hetkellä eikä 
Syntesiaa enää tämän 
jälkeen järjestetty. Muisto¬ 
na siitä, mitä melkein oli, 
on vain juliste. 

Näin jälkikäteen tarkasteltu¬ 
na en yhtään ihmettele, että keikoilla kävi par¬ 
haimmillaankin vain kourallinen ihmisiä. 
Järjestäjäporukan ajatuksena oli alusta asti 
sekoittaa genrejä, mutta se olisi voitu toteuttaa 
kuitenkin niin, että tapahtumissa olisi kuitenkin 
ollut joku teema tai draaman kaari. 

Parhaiten uskon onnistuneen Sepin järjestämien 
teknoiltojen ja Mental Alaskan kanssa yhteis¬ 
työssä järjestetyn keikan, koska niissä oli suurin 
piirtein toistensa kanssa yhteensopivia esiintyjiä. 
Halumme ahtaa saman katon alle introverttiambi- 
entia ja savukoneteknoa luultavasti karkoitti kum¬ 
mankin genren faneja eikä Syntesia oikein kos¬ 
kaan löytänyt omaa yleisöään. 

Vastaavien tapahtumien järjestämistä harkitse¬ 
ville nuorille keikkamoguleille vinkkinä, harkitkaa 
vielä kerran. Tyypillinen tulos illasta oli reilusti 
persnettoa, Sepin ominpäin järkkäämillä teknoil- 
loilla saatettiin päästä omillemme. 

Kiitos: Sisli, Sepi, Sarkku, Maisa, artistit ja dj:t, 
edesmenneen kapina.org:n ylläpito, Piitse/Vasta- 
virta, SWÄG, Mental Alaska. Tampereella 
kesäkuussa 2019, Jari K. 

WWW: http://jariku.sdf-eu.org/syntesia/ 

YNTESIA 
http://www.kapina.org/syntesia/ 

WE SHALL 
BREED A 
RACE OF 
SUPER , 
BElNGS/f' 



Oi 

TÄMÄN KIRJAN OMISTAA 
Nimi 

Lippukunta 

Alaleiri 

Savu 

things 

SINGLE COLLECTION 5 

INGLE COLLECTION 3 CDM 0700-469 

LöiD SVOOTD 

Die So F1 

GAD 1014 CD' 

SCR093 

iRNXNG- BLACK FS048 

i’m doing instead 


